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Mitingas Vilniuje peraugo î riaušes

NATO plėtrai skirta kompozicija, ku-
rioje yra ir Lietuvos vėliava.

LR ambasados Washington nuotr.

Vilnius, sausio 16 d. (ELTA/
BNS) – Prie Seimo rūmų penktadie-
nio vidurdienį prasidėjo mitingas, ku-
riame tūkstančiai piliečių iš visos Lie-
tuvos protestavo prieš naujosios val-
džios elgesį. Iš pradžių taiki protesto
akcija vėliau peraugo į neramumus.
Akcijoje dalyvavo apie 7 tūkst. žmo-
nių. Su įtūžusia minia nei Seimo, nei
Vyriausybės vadovas susitikti nepa-

noro.
Mitingo, pasibaigusio riaušėmis,

metu į parlamento langus skrido ne
tik sniego gniūžtės, bet ir akmenys,
alaus buteliai, kiaušiniai, išdaužyti
parlamento pastato stiklai.

Ugnį protesto pradžioje dar pa-
kurstė susitikti su mitinguotojais išė-
jęs susitikti valdančiosios Liberalų ir
centro sąjungos pirmininkas Artūras

Zuokas. Minia jį pasitiko šūksniais
„vagys”, žmonės puolė jam vardinti
savo bėdas. Netrukus į A. Zuoko gal-
vą paleistas kiaušinis.

Seimo rūmus saugojo kareiviai.
Prie Seimo buvo šaudoma ašarinė-
mis dujomis ir guminėmis kulkomis
Riaušių metu sužeista 13 piliečių,
vienas iš jų sunkiai. Manoma, kad
nukentėjusiųjų gali būti ir daugiau.

Teisėsaugos pareigūnai dėl prie
Seimo kilusių riaušių sulaikė apie 80
asmenų. Generalinė prokuratūra dėl
riaušių pradėjo ikiteisminį tyrimą.

Manoma, kad riaušės prie Seimo
galėjo būti išprovokuotos. Valstybės
saugumo departamento (VSD) vado-
vo Povilo Malakausko teigimu, tar-
nybos yra nustačiusios galimų provo-
kacijos požymių.

Penktadienį protestai dėl val-
džios sprendimų vyko ne tik sostinė-
je, bet ir prie Kauno, Šiaulių ir Pa-
nevėžio savivaldybių. Alytiškiai bū-
riavosi prie mero priimamojo.

Lietuvos ambasadorius pad∂kojo
JAV prezidentui

minimo dovanos, simboliškai prime-
nančios NATO plėtrą ir laisvės kovas
Balkanuose bei Pietryčių Azijoje.

Įteikdama prezidentui G. W.
Bush atminimo dovanas, Valstybės
sekretorė Condoleezza Rice visų JAV
diplomatų vardu dėkojo už princi-
pingą ir nuoseklią užsienio politiką.
Valstybės sekretorė paminėjo, kad is-
torija mėgsta pokštauti su žmonių
atmintimi ir kažkada atrodę neįma-
nomi dalykai praėjus metams prisi-
menami kaip savaime suprantami.

„Vieną dieną atrodys savaime
suprantama, kad NATO išaugo nuo
19 šalių narių 2001 m. iki 26 šian-
dien ir dvi naujos šalys turi prisi-
jungti netrukus. Vieną dieną atrodys
savaime suprantama, kad Čekija ir
Lenkija, Rumunija ir Bulgarija, Lie-
tuva ir Estija sėdi šalia senesnių orga-
nizacijos šalių, kurios nugalėjo Sovie-
tų imperializmą”, – lalbėjo C. Rice.

Tos pačios dienos vakare prezi-
dentas G. W. Bush paskutinį kartą iš
televizijos ekranų kreipėsi į ameri-
kiečių tautą.

Vilnius/Washington, DC, sau-
sio 16 d. (ELTA) – Sausio 15 d. Wa-
shington, Valstybės departamente,
minint JAV užsienio politikos pasie-
kimus 2001–2009 m., Lietuvos Res-
publikos ambasadorius Audrius Brūz-
ga padėkojo kadenciją baigiančiam
JAV prezidentui George W. Bush už
paramą ir palankumą Lietuvai.

Už nuoseklumą ginant demo-
kratijos iškovojimus visame pasauly-
je prezidentui G. W. Bush įteiktos at-

Paskirti Seimo
ir PLB komisijos
vadovai

Vilnius, sausio 16 d. (Lietu-
viams.com) – Seimas priėmė nutari-
mą, patvirtinantį Seimo ir Pasaulio
Lietuvių Bendruomenės komisijos
pirmininkus ir pirmininkų pavaduo-
tojus.

Pirmininke iš užsienio lietuvių
pusės ir toliau bus Dalia Puškorienė
(JAV), pirmininku iš Parlamento pu-
sės paskirtas Paulius Saudargas
(Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikščio-
nys demokratai), pavaduotojais – Ri-
ma Baškienė (Lietuvos valstiečių
liaudininkų sąjunga) ir Irena Gaspe-
ravičiūtė (Lenkija).
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Seimo rūmus saugojo kareiviai su skydais ir šalmais. Valdo Kopūsto (ELTA) nuotr.

Trakai, sausio 16 d. (ELTA) –
Euroatlantinės bendrijos solidaru-
mas yra pagrindas didesniam Euro-
pos Sąjungos (ES) energetiniam sau-
gumui, visaverčiams santykiams su
Rusija bei įtvirtinant pertvarkų lai-
mėjimus ES Rytų kaimynėse ir arti-
nant šias šalis prie ES, pažymėjo pre-
zidentas Valdas Adamkus neformalioje
Europos ir Šiaurės Amerikos šalių už-
sienio politikos strategų diskusijoje.

Lietuvos vadovas penktadienį pie-
tavo su dvi dienas Trakuose diskuta-
vusiais euroatlantinės bendrijos užsie-
nio politikos formuotojais ir strategais.

Daugiau kaip 30 aukšto rango
politikų, politologų, diplomatų ir spe-
cialistų iš Čekijos, Estijos, Didžiosios
Britanijos, JAV, Latvijos, Lenkijos,
Prancūzijos, Vokietijos ir kitų valsty-
bių neformaliame susitikime svarstė
pagrindinius strateginius klausimus,

į kuriuos šiemet teks atsakyti euroat-
lantinei bendrijai.

Lietuvos vadovas pabrėžė, kad
šiandien euroatlantinei bendrijai iš-
kyla tokių iššūkių, kurių vien tik savo
jėgomis nėra pajėgi išspręsti nė viena
valstybė. Prezidentas pažymėjo, kad
tik atvirai diskutuodamos ir glau-
džiai bendradarbiaudamos Europa ir
JAV bus pajėgios rasti atsakymus ir
veiksmingai spręsti šių dienų iššūkius.

Aptartas euroatlantinis bendradarbiavimas

Vilnius, sausio 16 d. (ELTA) –
11-osioms JAV ir Baltijos valstybių
chartijos metinėms pažymėti savait-
galį Vilniuje rengiamos krepšinio
rungtynės tarp JAV ir jungtinės Bal-
tijos valstybių komandų.

JAV komandoje – JAV politikai,
diplomatai, ambasados Vilniuje dar-
buotojai. Jungtinėje Baltijos šalių ko-
mandoje žais Lietuvos, Latvijos ir Es-
tijos politikai ir diplomatai.

Jungtinės Baltijos šalių koman-
dos kapitonas – Lietuvos užsienio rei-
kalų ministras Vygaudas Ušackas.
JAV komandos kapitonas – ambasa-
dorius Lietuvoje John Cloud. Rung-
tynės vyks Karo akademijos sporto
salėje.

Chartijos metinès
bus pažym∂tos
krepšinio aikštel∂je
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Sekdami latviais ir bulgarais,
ir lietuviai, nepatenkinti naujos
Vyriausybės pasiūlyta diržų su-
siveržimo politika, išėjo į Vil-
niaus gatves. Bet šįkart ne de-
monstruoti ir taikiu būdu iš-
sakyti nuogąstavimus dėl šalies
laukiančios niūrios ir ilgos eko-
nominės žiemos. Apie 7,000 pro-
testuotojų vietoj LR prezidento
V. Adamkaus pasiūlyto dialogo
problemas spręsti civilizuotu
valdžios ir visuomenės dialogu
Parlamento rūmus apmėtė ak-
menimis, buteliais, maisto pro-
duktais. Praėjus 18 metų ir 2 die-
noms po 1991 m. sausio 13-osios
kruvinųjų įvykių minėjimo Lie-
tuvos Parlamentas ir vėl buvo
puolamas, buvo pralietas krau-
jas. Tik šįkart tai darėme patys
sau – savi saviems.

Vyr. redaktorė
Dalia Cidzikaitė

Redakcijos žodis

Su Adele Dirsyte
VEIKTI, MELSTIS IR

APAŠTALAUTI
kun. dr. Kęstutis A. Trimakas

Šie yra 2009-ieji metai. Šių metų balandžio 15 d. sukan-
ka šimtas metų nuo Adelės Dirsytės gimimo. Lietuvoje
ji gyveno 37 metus; Sibire — 9: iš viso 46 metus. Tiek

Lietuvoje, tiek Sibire ji veikė, meldėsi ir apaštalavo. Veikė
kaip ateitininkė. Meldėsi kaip pilnai pasitikinti Dievo pagal-
ba. Apaštalavo kaip Kristaus sekėja. Sibire prisidėjo dar
viena — pati sunkiausia — veikla: ji sekė Kristų kryžiaus
keliu iki aukos viršūnės — mirties (1955 m.). Sukaktuviniais
Adelės Dirsytės gimimo metais ryžkimės su ja veikti, melstis
ir apaštalauti.

Ia. Veiklos įkvėpėja ir pavyzdys
Adelė buvo ir tebėra veiklos įkvėpėja ir organizatorė.

Tokia ji buvo Lietuvoje, tokia – ir Sibiro konclageriuose.

Lietuvoje 1935–1940 metais Adelė buvo viena pagrindi-
nių Lietuvių katalikių moterų draugijos organizatorių. Ant
jos pečių (ypač nuo 1938 metų) buvo tos naujos organizacijos
plėtros veikla — naujų skyrių steigimas visoje Lietuvoje (žr.
jos monografiją, p. 47–51).

Globodama ateitininkišką jaunimą Vilniuje sovietų oku-
pacijos metu, Adelė, šalia ideologinio paruošimo, organizavo
jaunus žmones artimo meilės darbams: globoti senelius ir
neturtingas, ypač daugiavaikes šeimas (žr. jos monografiją,
p. 56).

Sibiro konclageriuose Adelė slapta rengė literatūrinius,
kultūrinius ir religinius vakarus, valandas su atitinkama
programa ir diskusijomis.

Ib. Kaip veikti su Adele?
1. Įkvėpimo konkretiems darbams reikia ieškoti Adelės laiš-
kuose iš Sibiro (laiškų rinkinys jos monografijoje, p. 421–488;
tas rinkinys Jūs Manieji yra išspausdintas ir atskiru leidi-
niu), taip pat liudininkių prisiminimuose, p. 489–546). Skai-
tykime individualiai, t. p. susirinkime, stovyklose ir kt.

2. Adelės pavyzdžiu, į veiklą reikia įjungti gerus darbus varg-
šams ir stokojantiems.

3. Adelę galime laikyti pavyzdžiu kaip rengti, organizuoti
įvairių formų kultūrinius renginius (tai ir mūsų uždavinys
2008/9 veiklos metais). Ji juos rengė sunkiausiose sąlygose.
Mums gi tos sąlygos yra palankios.

IIa. Meldėsi ir kentėjo ,,už Lietuvą”
Vienintelis Adelės išlikęs išspausdintas kuklus eilėraštis

yra malda — rasti savo kelią gyvenime (žr. jos monografijo-
je: Kur, o kur mano kelias? – p. 97). Ta malda su kaupu buvo
išklausyta.

Malda tapo gyvenimu ypač Sibire. Iš nuolatinio ryšio su
Dievu (per Mariją) sklido jai (taip pat ir jos draugėms) stipry-
bė. Sibire Adelė uždegė savo drauges maldos dvasia. Su jų
pagalba kūrė ir ranka užrašydavo maldos rinkinėlius ir juos
perduodavo lietuvaitėms kituose konclageriuose. Viena mal-
daknygė Marija, gelbėki mus pro Geležinę sieną pasiekė
Jungtines Amerikos Valstijas ir, išversta į daugelį kalbų, bu-
vo išplatinta milijoniniu tiražu. Taip ji, pati nė nežinodama,

tapo daugelio žmonių maldos mokytoja. Ji moko ir mus.

Nesiliovė stiprinusi kitų kalinių dvasią ir moralę. Dėl to
Adelė, kaip ,,nebepataisoma”, buvo nuvežta į sunkiausią Ko-
lymos darbo zoną, nuolat tardoma, mušama ir kankinama.
Visa tai nepalaužė jos valios, bet sužlugdė jos fizinę ir psichi-
nę sveikatą. Tai privedė prie galutinio jos likvidavimo (1955
m. rugsėjo 26 d.).

IIb. Kaip melstis ir aukotis su Adele?
1. Turėdami (arba įsigiję) Adelės parašytą Sibiro maldakny-
gę Marija, gelbėki mus, melskimės iš jos individualiai, taip
pat ir mūsų susirinkimuose ir stovyklose.

2. Ateitininkų sąjungos ir vietovių vienetai galėtų surengti
šv. Mišias Adelės gimtadienio sukaktyje, balandžio 15, ir jos
mirties sukaktyje, rugsėjo 26 d. (arba tų datų artimiausiame
sekmadienyje). Intencijos: už Lietuvą, už A.Dirsytės paskel-
bimą palaimintąja ir pan.

3. Dažnai kalbėkime maldą, kad A. Dirsytė būtų paskelbta
palaimintąja (lankstinukus ŠAAT išspausdino 2002 metais;
žr. apačioje Įsigytina literatūra).

IIIa. Adelė apaštalavo net Sibire
Adelė apaštalavo Lietuvoje žodžiu (viešomis kalbomis ir

paskaitomis) bei raštu (žr. išspausdintus straipsnius jos
monografijoje, p. 58–100). Sibire – taip pat žodžiu (asme-
niškai ir būreliuose) ir raštu (laiškais ir slapta platindama
ranka parašytas maldaknyges). Bet labiausiai įkvepianti bu-
vo jos nepalaužiama dvasia, ypač paskutiniaisiais jos gyve-
nimo metais Kolymoje.

IIIb. Kaip apaštalauti su ja mūsų aplinkoje?
Apaštalauti — tai norint kitiems gero, dalytis su jais

Dievo apreikšta tiesa, kuri mus pačius ir kitus praturtina ir
gyvenimą įprasmina.

Apaštalauti galime: 1) žodžiu, laiškais ir straipsniais; 2)
platindami spaudą, literatūrą, ypač A. Dirsytės maldaknygę
bei leidinius tarp mūsų tautiečių ir kitataučių; pagaliau, 3)
geru pavyzdžiu.

Minėtinos datos
• Adelė Dirsytė gimė 1909 m. balandžio 15 d. netoli Šėtos.

• Adelė buvo suimta 1946 m. kovo 6 d. naktį Vilniuje.

• Sovietų karo teismo ji buvo nuteista 10 metų Sibiro sun-
kių darbų konclageriuose 1946 m. lapkričio 11 d.

• Adelė mirė (ar buvo likviduota) 1955 m. rugsėjo 26 d.
Chabarovske.

Įsigytina literatūra
Adelės Dirsytės Sibire sukurta maldaknygė Marija, gelbėki mus. Š. Amerikos
ateitininkų tarybos leidinys, 2003 m.

Dr. Mindaugas Bloznelis (monograafijos sudarytojas). Adelė Dirsytė: gyvenimas ir
darbai. Išleido Lietuvos katalikų mokslo akademija (ŠAAT parėmė), 2003, 574 psl.

Kęstutis A. Trimakas. Šauksmas iš Sibiro: Adelė Dirsytė ir kalėjime sukurta
maldaknygė. ŠAAT. 2005.

Adelė Dirsytė. Mary, Save Us. Translated by Rev. Kestutis A. Trimakas. Our Sunday
Visitor. 2005.

Rev. Kęstutis A. Trimakas. A Voice from Siberia: A. Dirsytė‘s Struggle Against Soviet
Tyranny. 2nd ed. ŠAAT. 2005.

Visus šiuos leidinius, A. Dirsytės portretą ir lankstinukus galima įsigyti kreipiantis į
kun. K. Trimaką el. paštu: rataskt@att.net, telefonu: 708 562-8948, arba paštu:
2830 Denton Ct, Westchester, IL, 60154 USA.

2009 YRA ADELĖS DIRSYTĖS ŠIMTMEČIO METAI

Žymi ateitininkė, pedagogė, Sibiro kankinė ir kandidatė į palaimin-
tąsias, Adelė Dirsytė gimė 1909 metais balandžio 15 d. Šie 2009-
metai yra jos šimtmečio sukakties metai.

Ji buvo ne eilinė ateitininkė, bet veikli ateitininkiškojo jaunimo ug-
dytoja net sovietų okupacijos metu. Kaip sovietų teismo dokumentai ro-
do, ji buvo nuteista 10 metų sunkiems darbams Sibiro konclageriuose
kaip tik dėl to, kad priklausė „kontrrevoliucinei Ateitininkų organizacijai“
ir „vykdė aktyvią antisovietinę veiklą“.

Šiaurės Amerikos ateitininkų taryba skelbia šiuos 2009 metus Ade-
lės Dirsytės šimtmečio metais. Ateitininkų sąjungos ir paskiri vietovių
vienetai yra skatinami šiais metais atitinkamais renginiais 1) paminėti
jos pilną pasiaukojimo gyvenimą, 2) sekti jos pavyzdžiu ir 3) branginti ją
kaip kandidatę į palaimintąsias.

Danguolė Kuolienė, ŠAAT pirmininkė
Kun. Kęstutis A. Trimakas, A. Dirsytės veiklos skatintojas

Iš Ateitininkų gyvenimo
Medžiagą siųsti: Vidai Kuprytei c/o Draugas • 4545 W 63 St. Chicago, IL 60629 • el. paštas: draugas@ateitis.org
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Mintys Obama 
inauguracijos proga

ALEKSAS VITKUS

Kad naujasis Amerikos prezidentas Barack Obama žada eiti savo
pirmtakų pėdomis, ir gerbia tokius buvusius prezidentus kaip
respublikoną Abraham Lincoln ir demokratą Franklin D. Roo-

sevelt (FDR), rašo visi Amerikos laikraščiai. Tą patį rodo ir kai kurie pa-
ties Obama planai ir veiksmai. Taip, kaip prieš 150 metų darė Lincoln,
inauguracijos iškilmėms Obama į Washington atvyks iš Philadelphia, pa-
keliui sustodamas Wilmington, DC, kur prie traukinio prisijungs būsima-
sis viceprezidentas Joe Biden. Po trumpų iškilmių Baltimore, MD, abu
Washington pasieks sausio 19 d. vakare. Besiruošdamas įvesdinimui į Bal-
tuosius rūmus, Obama jau spėjo sustoti prie istorinio Lincoln paminklo
Amerikos sostinėje, kur jis praleido keliolika minučių, turbūt tikėdamasis
įkvėpimo ar mąstydamas apie sau užsikrautą sunkų darbą perimti va-
dovavimą ne tik Amerikai, bet ir visam laisvajam pasauliui.

1860 m. lapkričio rinkimus laimėjęs Lincoln turėjo daugiau negu ke-
turis mėnesius laiko pasiruošti savo inauguracijai 1861 m. kovo mėnesį.
Tos iškilmingos akimirkos jam belaukiant, Jungtinės Amerikos Valstijos
savo gyventojų skaičiumi ir plotu sumažėjo bent ketvirtadaliu, kai iš tuo
metu kraštą sudariusių 34 valstijų aštuonios pasitraukė, sudarydamos
atskirą naują valstybę – Konfederacines Amerikos Valstijas, ir tai ne-
trukus atvedė prie kelis metus trukusio pilietinio karo.

Prezidentui Obama tokios grėsmės, kurią prieš 150 metų teko patirti
prez. Lincoln, nėra. Nors Amerikoje dar tebėra gana aštrūs rasinio pobūdžio
nesutarimai, valstybės skilimo į dvi niekas nenumato. Priešingai negu Lin-
coln, po laimėtų rinkimų Obama gavo tik 76 dienas pasiruošti ir sudaryti
naują krašto administracijos aparatą. Amerikos prestižas visame pasaulyje
yra smarkiai smukęs, o pati krašto ekonomika yra sukrėsta taip, kaip jau ne-
buvo atsitikę nuo didžiosios depresijos, prasidėjusios 1929 metais, laikų.

Amerika yra įklimpusi kariniuose veiksmuose Irake ir Afganistane.
Vien Irake iki šiol yra žuvę daugiau nei 4,000 amerikiečių karių. Savo rin-
kiminėje kampanijoje Obama buvo ne kartą žadėjęs paskubinti pasitrau-
kimą iš Irako, o tolimesnę sunkią kovą prieš terorizmą Afganistane tęsti
ir toliau. Ne geriau sekasi ir Amerikos ekonomikos fronte. Milijardai do-
lerių yra nesuprantamai iššvaistyti begelbstint Amerikos finansinį sek-
torių. Trys dideli Amerikos automobilių pramonės vadovai prašo federa-
linės pagalbos, kitaip grasindami visišku bankrotu. Biržos akcijų vertė, o
kartu ir milijonų amerikiečių pensininkų santaupos, jau per 2008 metus
yra nukritusios trečdaliu. Namų vertė yra nukritusi bent 20 proc. Ap-
skaičiuojama, kad 2008 metų biudžeto trūkumas sieks daugiau nei vieną
trilijoną dolerių. Valstybės Darbo departamentas pranašauja bedarbystės
lygį, kurio Amerikoje nebuvo jau keturiolika metų.

Žinant Obama požiūrį į prez. Roosevelt vidaus politiką, galima ma-
nyti, kad naujasis prezidentas nors iš dalies seks jo keliais. Žvelgdamas į
tokią liūdną Amerikos ekonomikos padėtį, noromis nenoromis Obama
tikrai turės bandyti suprasti ir pritaikyti, ką darė prez. Roosevelt, 1933 m.
iš Herbert Hoover perėmęs labai panašioje, jei ne blogesnėje, padėtyje at-
siradusią tuometinės Amerikos ekonomiką, populiariai vadinamą pa-
sauline krize.

Paskutinieji Obama pasisakymai, kad jis ieškos kelių, kaip netrukus
surasti darbų keturiems milijonams amerikiečių, lyg ir rodo, kad jis pasi-
kliaus prez. Roosevelt politika, tada pavadinta „The New Deal”, kurios
esmę sudarė didesni mokesčiai, verslo suvaržymai ir milžiniški federali-
nės valdžios projektai, kurių dėka milijonai amerikiečių gavo darbo, nors
dažnai tik laikino. Deja, taip besitvarkant bedarbystė tada nesumažėjo
tol, kol Europoje neiškilo karo grėsmė, pareikalavusi galingo Amerikos
pramonės atsako. Ir taip iki 1940 metų bedarbių skaičius Amerikoje nie-
kada nenukrito žemiau 14 proc. ribos.

Tiesa, prez. Roosevelt aptvarkė bankų sistemą, įvedė socialinės ap-
saugos aprūpinimą (Social Security) bei bedarbystės pašalpas (1935 m.),
bet pastarosios problemos taip ir neįveikė. Tokie dalykai kaip medicininė
apsauga („Medicare”, „Medicaid”), turėjo palaukti net iki 1965 metų ar ir
dar vėliau. Todėl politiniu atžvilgiu, „The New Deal” buvo aiški demok-
ratų pergalė, beveik visiškai ilgam nuslopinusi respublikonų partiją, ką
rodė sekusios dar trys prez. Roosevelt pergalės 1936, 1940 ir 1944 metais.

Vos laimėjęs rinkimus, Obama pareiškė, jog jo vadovaujama komanda
varžysis su prez. Roosevelt darytais drąsiais žingsniais, kartais laimėda-
ma, kartais ne, bet visuomet pilna pasitikėjimo, noro bei pasiryžimo ban-
dyti bet ką, kad  Amerika vėl galėtų suklestėti.

Čia gal vertėtų prisiminti, ką darė prez. Reagan, 1981 m. iš prez. Car-
ter perėmęs gerokai susvyravusią Amerikos ekonomiką, kai infliacija bu-
vo pasiekusi beveik 15 proc., o bedarbystė – 7,5 proc. Reagan panaikino Car-
ter įvestą kainų kontrolę, sumažino mokesčius ir taip netrukus numušė
bedarbių skaičių iki 5,3 proc. Kai Reagan baigė savo antrąją kadenciją, jis
savo  sėkminga politika buvo sukūręs ne keturis, bet 20 milijonų darbų.

Kas mus turėtų šiek tiek suneraminti, tai ateinančios žinios, kad
Obama komanda jau ruošiasi 2012 metų rinkimams. 2004 m. išrinktas
Illinois senatoriumi, užuot ėjęs senatoriaus pareigas, Obama praleido
beveik dvejus metus, kol tapo demokratų partijos kandidatu į preziden-
tus. Taip jis „įrodė”, jog Illinois valstijai užtenka ir vieno senatoriaus –
Dick Durbin. Ir nebūtų reikėję ginčytis dėl Roland Burris. Jei prez. Oba-
ma ir vėl prireiks dvejų metų, kol partija jį pasirinks kandidatuoti antrai
kadencijai į prezidentus, kas per tuos dvejus metus ves Ameriką į jo pa-
žadėtas permainas („change”)? Joe Biden?

VILTIS IR PERGALĖ

Šiandien Lietuva mini tragiškuo-
sius devyniasdešimt pirmųjų metų
sausio įvykius. Anuomet politinė
padėtis buvo palanki atgauti laisvę,
tačiau auštančiu mūsų šalies laisvės
rytu nesidžiaugė okupantas, kurio
paskutines konvulsijas labiausiai
patyrė Vilniuje, prie Televizijos bokš-
to, budėję Lietuvos žmonės. Po kruvi-
nos nakties beginklė minia, susirin-
kusi prie Aukščiausios Tarybos pas-
tato, įtemptai laukė sovietinio
OMON’o puolimo. Tvyrojo didžiulė
įtampa, tačiau niekas nesitraukė.
Žmonės kalbėjo Rožinį, patikėdami
Švč. Mergelei Marijai savo ir Tėvynės
ateitį. Šiandien galime ieškoti prie-
žasčių, kodėl nebuvo duotas įsaky-
mas pulti žmonių, viena yra aišku –
nugalėjo ne fizinė jėga, bet maldos
suvienyta žmonių dvasia.

Panašaus pasitikėjimo Dievo Mo-
tinai Marijai vedami, kiekvieną mė-
nesį atvykstame į Šiluvą. Šie metai
gąsdina žmones ateinančiais sunku-
mais. Matome augančias kainas, ban-
krutuojančias įmones, didėjantį be-
darbių skaičių. Į sunkmetį galima
reaguoti labai įvairiai: nusivylus gy-
venimu net ranką pakelti prieš save,
pykti ir ieškoti bėdų kaltininkų, ta-
čiau galima ramiai dirbti ir ateitį pa-
tikėti Dievui bei Švč. M. Marijos glo-
bai. Kas turi tikėjimą, Evangelijos žo-
džiais tariant, – kaip garstyčios grū-
delį, renkasi pastarąjį kelią – dirbti ir
pasitikėti Dievu, pasitikėti dangišką-
ja Motina, kuri pirmoji Kanos vestu-
vėse pamatė atsiradusią bėdą ir pri-
minė Sūnui: „Jie neturi vyno!”

Pokario metais daug kartų mūsų
tautiečiai be jokios kaltės būdavo
tremiami į Sibirą. Netikėtai į sodybos
duris pasibelsdavo stribai ir įsakyda-
vo per kelias valandas pasiimti būti-
niausius daiktus ir maisto tolimai ke-
lionei. Ano meto tremtys atnešdavo
tokių išbandymų, kad jų akivaizdoje
šiandienės bėdos nublanksta. Ano
meto tremtiniai tarp būtiniausių
daiktų nusikabinę nuo sienos pasiim-
davo Jėzaus ir Dievo Motinos Marijos
paveikslus. Kol nespaudžia bėdos,
žmogus dažnai mano, kad jam užten-
ka sotaus duonos kąsnio, tačiau iš-
bandymų valandose tas pats žmogus
suvokia, kad reikia kažko daugiau už

kasdienę duoną – tvirtos dvasinės at-
ramos.

Prisimenu, kai prieš 25 metus
kartą tardytojas manęs paklausė, ką
norėčiau turėti su savimi kalėjimo
kameroje. Nesusimąstęs paprašiau
perduoti Rožinį ir Naująjį Testamen-
tą. Įdomu: N. Testamentą leido turė-
ti, Rožinio – neleido, teko jį pasidary-
ti iš duonos. Per ilgus kalinimo metus
Šv. Raštas ir Rožinis buvo ne mažiau
brangesni nei kalinio duona.

Jei nūdienos bėdų akivaizdoje
žmonės su didesniu pasitikėjimu atsi-
gręš į Dievą, jei pasitikės Švč. Dievo
Motinos globa, jei mąstys ne tik apie
save, bet prisimins ir kitus, kuriuos
bėdos galbūt dar labiau slegia, tuo-
met visus sunkumus jie ištvers kaip
laimėtojai; jiems tikrai neateis tokių
minčių, kaip nusprendė savo turtus
praradęs milijardierius iš Vokietijos,
baigęs gyvenimą ant traukinio bėgių.

Nors pasitikėjimas Dievu yra
labai reikalingas, nevalia jo suprasti
klaidingai, tarsi dėl to turėtume at-
sisakyti darbo ir atsakingos pilietinės
pozicijos. Pasitikėjimas Dievu negali
vesti į neveiklumą ir susitaikymą su
blogiu, nes taip elgtis būtų nekrikš-
čioniška. Tikras krikščionis laikosi
taisyklės – daryti viską taip, tarsi
Dievas nieko nepadėtų, ir pasitikėti
Juo taip, tarsi tik nuo jo viskas prik-
lausytų.

Sausio 13-ąją dieną ne tik prisi-
mename tragiškąsias devyniasdešimt
pirmųjų sausio dienas, bet ir dėko-
jame Dievui, kad anuomet nebuvome
vieni ir Dievo Apvaizda vedė mus į
laisvę. Kad laisvė atneštų trokštamų
vaisių, tiek asmeniniame, tiek visuo-
meniniame gyvenime privalo būti
praktikuojamas teisingumas ir soli-
darumas su silpnais žmonėmis, nes
teisingumo ir meilės trūkumas laisvę
paverčia drakonu, ryjančiu savo vai-
kus. Dabartiniai ekonominiai sunku-
mai Lietuvoje yra daugelyje gyveni-
mo sričių vykdyto bei toleruoto netei-
singumo ir žmonių egoizmo pada-
rinys. 

Dėkodami Dievui už laisvę, pasi-
ryžkime visuomet būti tiesos, teisin-
gumo ir žmoniškumo pusėje. Šiluvos
Dievo Motinos globai patikėkime
savo ir Lietuvos ateitį.

DEVYNDIENIO  MALDA

Palaimintasis arkivyskupe Jurgi,
didis Nekaltosios Mergelės Marijos my-
lėtojau, ištikimas Bažnyčios sūnau, mū-
sų Tėve ir Vade!

Nušviesk kelius ateitin mūsų Tė-
vynės vaikams. Suburk vienybėn Tau-
tos sūnus ir dukteris, mokyk gyventi ir
dirbti Kristui ir Bažnyčiai.

Įkvėpk mums ryžto sergėti ir ugdy-
ti sielos tyrumą, puoselėti taurius seno-
lių papročius, gyventi tiesa ir meile.

Daug ligų ir visokių vargų žemėje
iškentėjęs, užtark, guosk ir gydyk kūno
bei dvasios ligonius, įkvėpk kenčian-
tiems kantrumo, mokyk vargą ir kančią
aukoti Dievui už pasaulio išganymą.

Prikelk Lietuvą šventam gyvenimui,
įkvėpk kiekvieną iš mūsų kurti šven-
tovę savo sieloje ir pasaulyje. Amen.

Sukalbėkite ,,Tėve mūsų”, ,,Sveika,
Marija”, ,,Garbė Dievui”.

Arkivysk. S. Tamkevičiaus homilija, skaityta Šiluvos bazilikoje 
2009 m. sausio 13 d.

Sausio 27 d. yra Palaimintojo arkiv. Jurgio Matulaičio mirties sukaktuvės.
Ta proga spausdiname maldą prašant, kad arkivyskupas būtų paskelbtas
šventuoju.                                                                                    Redakcija

Palaimintasis arkiv. Jurgis Matulaitis
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Sausio 13-toji: išeivijos vaidmuoSausio 13-toji: išeivijos vaidmuo
RAIMUNDAS MARIUS
LAPAS

1991-tieji. Metai prasidėjo tragiš-
kais įvykiais Lietuvai. TSRS prezi-
dentas M. Gorbačiovas (Gorbačiov)
1991 m. sausio 10 d. pasirašė ultima-
tumą Lietuvos parlamentui, reikalau-
jant sugrąžinti ,,socialistinę” tvarką.
Lietuvos vadovai nutarė nepaklusti
tokiam reikalavimui. Todėl tarybinė
kariuomenė pradėjo ginkluotą akciją.
Buvo niokojami pastatai, užkertami
keliai. Svarbiausias priešų tikslas
buvo nuversti teisėtą valdžią užgro-
biant Aukščiausiosios Tarybos ir
Vyriausybės rūmus. Perversmo veiks-
mams dirigavo Lietuvos komunistų
partija (TSKP).

Ginti rūmų sugužėjo minios ne
tik sostinės gyventojų, bet ir iš visos
Lietuvos. Sausio 13-osios naktį ka-
riuomenė, vykdydama Vilniaus įgulos
vado generolo V. Uschopčiko įsakymą,
puolė Televizijos ir radijo komiteto
pastatą, o taipogi Televizijos bokštą.
Beginkliai gynėjai pastojo kelią ka-
riuomenei. Puolimo metu po tankų
ratais ir nuo kulkų žuvo 14 Televi-
zijos bokšto gynėjų, sužeista ir su-
žalota keli šimtai žmonių.

Siaubinga žinia apie sausio 13-
osios aukas greit apskriejo visą pa-
saulį. Sausio 13 d. buvo priimtas
Aukščiausiosios Tarybos nutarimas
,,Dėl Lietuvos Respublikos laikino-
sios gynybos vadovybės sudarymo”. Į
ją įėjo: V. Landsbergis, G. Vagnorius,
Z. Vaišvila, A. Butkevičius, V. Zaba-
rauskas, M. Laurinkus, R. Ozolas ir
A. Abišala. Jau kitą dieną taryba pa-
skelbė pareiškimą ,,Dėl TSRS gink-
luotų pajėgų neteisėtų veiksmų”,
kuriuo griežtai pasmerkė svetimos
valstybės karinę agresiją. Sausio 15 d.
Aukščiausioji Taryba kreipėsi į Jung-
tines Tautas, prašydama atsiųsti ko-
misiją, kuri stebėtų dėl tarybinės ag-
resijos susidariusią krizę, padėtų
atkurti teisėtvarką. Lietuvos vadovy-
bė memorandumais kreipėsi į pa-
saulio demokratines jėgas, vyriausy-
bes, taip pat ir į Tarybų Sąjungos tau-
tas bei vyriausybę.

• • •
Lietuvių išeivija su nepaprastu

nerimu stebėjo tragiškuosius įvykius

Lietuvoje. Mūsų žmonės ėmėsi sku-
bių veiksmų. Štai VLIK'o pirminin-
kas dr. K. Bobelis, gavęs K. Motiekos
telegramą apie įvykius Vilniuje, ne-
delsdamas tą pačią 1991 m. sausio 13-
ąją sukvietė Čikagoje pagrindinių
išeivijos organizacijų vadovus neeili-
niam susirinkimui. Jame buvo priim-
ta štai tokio turinio rezoliucija: 

Šiuo metu Sovietų Sąjungos ka-
riuomenė ir desantininkai papildo-
mai įsiveržė į Lietuvos teritoriją, uži-
ma valstybines įstaigas ir jėga tebe-
tęsia Lietuvos okupaciją. Ryžtinga
beginklė lietuvių tauta protestuoja ir
gina demokratiškai išrinktą Lietuvos
Respublikos Aukščiausiąją Tarybą ir
vyriausybę. Jau yra daug užmuštų ir
sužeistų Lietuvos laisvės gynėjų.
Kviečiame visuomenę šiuo tragišku
tautai momentu aktyviau įsijungti į
pagalbą Lietuvai. Kreipiamės į Jung-
tinių Amerikos Valstijų ir kitų kraštų
vyriausybes, prašydami jų sustabdyti
kruvino teroro veiksmus Lietuvoje.

Reikalaukime, kad iš Lietuvos būtų
išvestos okupacinės Sovietų Sąjungos
pajėgos ir kad nebūtų trukdoma de-
mokratiškai išrinktai Aukščiausiajai
Tarybai ir vyriausybei vykdyti savo
pareigas. Įspėjame visuomenę nesi-
leisti būti klaidinamiems Sovietų Są-
jungos pastangomis sudaryti išdavi-
kišką vyriausybę. Smerkiame tuos,
kurie prie tokios vyriausybės sudary-
mo prisideda ir ją remia. Esame vie-
nybėje su ryžtingai kovojančia visa
Lietuvos Respublikos visuomene,
Aukščiausiąja Taryba ir Vyriausybe. 

Rezoliuciją VLIK’o vardu pasi-
rašė dr. K. Bobelis, P. Narutis ir V. Jo-
kūbaitis, PLB pirmininko V. Bieliaus-
ko įgaliotiniai dr. A. Damušis ir dr. P.
Kisielius, ALT’o – G. Lazauskas, T.
Blinstrubas ir dr. V. Dargis, JAV LB
Krašto valdybos – dr. A. Razma, dr. T.
Remeikis ir R. Dirvonis.

Drįsčiau manyti, kad mūsų išei-
vija savo ryžtingais veiksmais aki-
vaizdžiai prisidėjo prie to, kad

Baltijos tautų laisvės klausimas to-
mis dienomis rimtai atkreiptų į save
dėmesį tarptautinėje arenoje. Į agre-
syvią sovietinės kariuomenės akciją
Vilniuje atitinkamai reagavo kai
kurių šalių vyriausybės, tarptautinės
organizacijos, žymūs politikai. Lie-
tuvos laisvės siekiai susilaukė daug
palankesnės politinės ir moralinės
paramos.

JAV prezidentas George‘as Bu-
shas (George Bush) 1991 m. sausio 22
d. į Baltuosius rūmus Vašingtone
(Washington, DC) pakvietė amerikie-
čių pabaltijiečių delegacijas ir išk-
lausė jų nuomones bei samprotavi-
mus dėl pagalbos baltų tautų kovai
už nepriklausomybę. Delegacijos įtei-
kė Bushui atitinkamus pareiškimus.
VLIK’o vardu pareiškimą įteikė Jo-
nas Bobelis. VLIK'as ragino imtis tuo
metu itin svarbių veiksmų Lietuvos
nepriklausomybei atkurti. Tai – ati-
traukti tarybinės kariuomenės pajė-
gas iš Vilniaus, sustabdyti JAV eko-
nominę pagalbą Tarybų Sąjungai,
pasiųsti JAV vyriausybės delegaciją
padėčiai Lietuvoje ištirti, paremti
Baltijos valstybių teisę dalyvauti
Europos saugumo ir bendradarbiavi-
mo konferencijoje. Prezidentas Bu-
shas 1991 m. vasario 12 d. laišku pa-
dėkojo J. Bobeliui už konstruktyvius
pasiūlymus.

Europos parlamentas 1991 m.
sausio 24 d. priėmė rezoliuciją ,,Dėl
Kremliaus agresijos Pabaltijyje”. Joje
kategoriška forma išsakytas padėties
vertinimas ir atitinkami reikalavi-
mai: tarybinės karinės agresijos pas-
merkimas; reiškiama užuojauta aukų
šeimoms; įvykiai vertinami kaip gru-
bus Helsinkio susitarimų pažeidimas;
reikalaujama, kad Europos taryba
įtrauktų Baltijos valstybių klausimą į
kitos Helsinkio konferencijos darbot-
varkę; siūloma peržiūrėti paramos
Tarybų Sąjungai programą ir atidėti
susitikimus su tarybiniais atstovais;
raginama pradėti pokalbį tarp Tary-
bų Sąjungos ir Baltijos šalių vyriausy-
bių ,,gerbiant tautų istorines teises ir
nutraukiant bet kokį ginkluotos jėgos
panaudojimą”.       Nukelta į 11 psl.Nepriklausomybės gynėjai Martyno Mažvydo bibliotekoje.                                                       Nuotr. iš autoriaus archyvų

Barikadų prie Aukščiausios Tarybos statymas.
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ŽVILGSNIS Į AUKŠTĄJĮ MOKSLĄ: PASAULIO IR LIETUVOS
PERSPEKTYVA AR LIETUVIŠKOSIOS GODOS?

AURELIJA TAMOŠIÙNAITÈ

Apie aukštojo mokslo reformą
Lie tuvoje diskutuojama senokai. Tiek
buvusiai, tiek esamai Vy riau sy bei –
įsisenėjusi aukštojo mokslo re for mos
problema – nemažas iššūkis. Nese-
niai postus palikusi Gedimino Kirkilo
vadovaujama Vyriausybė 2008 metų
pabaigoje palaimino dvie jų iš penkių
integruotų mokslo, verslo ir studijų
slėnių steigimą, o naujoji Andriaus
Kubiliaus Vyriausybė, be je, sukriti-
kavusi tokį skubotą nuėjusios Vy-
riausybės sprendimą, Nau juosius
2009-uosiuos metus pasitiko su kon-
krečiais aukštojo mokslo įsta ty mo
projektais. Tačiau ar „re vo liu ci ja”,
kaip naująjį įstatymo projektą pa  -
vadino Kubilius, tikrai įvyks ir nauja-
sis aukštojo mokslo įstatymas bus
palaimintas Seime, dar teks pa laukti.
Juk ginčijamasi ir nesutariama – dėl
pinigų, kurie didžiąja da limi ir lemia
aukštojo mokslo ko kybę. 

Naujajame Aukštojo mokslo įsta-
tymo projekte siūlomas „studijų
krepšelis” gabiausiems ir labiausiai
mo tyvuotiems studentams (įdomu,
kaip ši motyvacija bus nustatoma? –
A.T.), o prasčiau besimokantiems bus
tei kiamos valstybės remiamos pasko-
los, bus keičiama universitetų ir ko le -
gijų valdymo sistema. Vieni tokiam
pro jektui pritaria, kiti – kritikuoja.
Ta  čiau vienokį ar kitokį sprendimą
Sei mui teks priimti. 

Čia apie reformą ir baigsiu. Pra -
sidėjus įstatymo svarstymui, apie tai
dar ne kartą skaitysime spaudoje. Ta -
čiau apie aukštąjį mokslą užsimi niau
neatsitiktinai. Lapkričio pabai goje
Pasaulio lietuvių centre Lemon te
įvykusiame XIV Pasaulio lietuvių
mok slo ir kūrybos simpoziume buvo
su rengtos trys mokslinės sesijos,
skirtos aukštojo mokslo problemoms
Lietuvoje. Deja, man, kaip ir dauge -
liui simpoziumo dalyvių, dažnai no -
rėjosi būti tuo pačiu metu dviejose ar
trijose vietose, tačiau – teko pasirink-
ti. Tad ir išklausiau tik vieną aukšto-
jo mokslo sesiją, kuriai vadovavo Co -
lum bia Uni versity profesorius Rimas
Vai čaitis. 

Dėmesį patraukė dviejų prele -
gen tų pranešimai – optimistinis Lie -
tuvos mokslų akademijos primininko
prof. Zenono Rokaus Rudziko žvilgs-
nis į Lietuvos mokslininkų integraci-
ją Europos Sąjungos (ES) ir pasaulio
mokslo erdvėje bei kiek niūresnis,
tie sa, su laiminga pabaiga, Vilniaus
uni versiteto prorektoriaus Jūro Ba -
nio pranešimas „Lietuvos aukštasis
mok slas: Quo vadis?” 

Tad koks tas aukštasis mokslas
Lie tuvoje: kokie mes ir kur mes ei -
name?

Lietuvos mokslininkai 
ES erdvėje

Prof. Rudzikas teigė, jog Lietuvai
įsi liejus į ES, tapus NATO nare, nau-
jos galimybės atsivėrė ir Lietuvos
auk štajam mokslui. Profesoriaus tei -
gimu, mes tapome dalimi žymiai di -
desnės, platesnės struktūros, kurios
vienas iš principų yra solidarumas ir
pagalba silpnesniesiems. Kita vertus,
šis įsiliejimas atneša ir konkurenciją
– Lietuvai reikia varžytis su techno lo -
giškai daug labiau pažengusiomis
valstybėmis. Lietuvos mokslininkai
dalyvauja įvairių mokslų, ypač tech-
nologinių, jungtiniuose tyrimuose.

Ka dangi Lietuva yra ES narė, įvai -
riuose institutuose, bendruose jun -
gti niuose mokslo centruose gali dir -
bti lygiomis teisėmis visų šalių narių
mok slininkai. Tai atveria plačias ga li -
mybes Lietuvos mokslininkams pa si -
naudoti ten sutelktomis technologi jo -
mis. 

Įvairių Europos centrų, institutų
nau da Lietuvai nemaža. Kaip teigė
Ru dzikas, sumokėti už koman di ruo tę
į vieną iš šių centrų bus pigiau nei
nu pirkti eksperimentatoriui visą rei -
kalingą laboratorinę įrangą. 

Universitetų įvertinimai: 
kelinti mes pasaulyje?

Vilniaus universiteto prorekto-
rius Jūras Banys susitelkė ties Lie tu -
vos universitetų vieta įvairiuose uni-
versitetų vertinimo (reitingavimo)
są rašuose. Banio teigimu, Lietuva,
kaip šalis, kurioje gyvena apie 3,5
mln. gyventojų, turi gana daug uni -
ver sitetų, institutų ir kolegijų. Kita
ver tus, ši aukštojo mokslo įstaigų
gau sa dar nerodo, kad visos jos geros
ir suteikia kokybišką išsilavinimą.
2007 metais žurnale „Veidas” pas kel -
btame Lietuvos universitetų vertini-
mo sąraše pirmavo Vilniaus univer-
sitetas (VU) ir Kauno technologijos
universitetas (KTU). 

Tačiau vertinimų, pasak Banio,
yra įvairių. Pavyzdžiui, kinai univer-
sitetus vertina pagal kelis veiksnius:
No belio premijų laureatų skaičių,
Fields medalininkus, cituojamų mok -
sli ninkų skaičių ir straipsnius presti -
žiniuose žurnaluose. Taip suskirsčius
visus universitetus, kinai paskelbė jų
500-uką. Deja, nė vienas Lietuvos
uni versitetas į jį nepateko. Šiuose są -
rašuose pirmavo, kaip ir reikia ti -
kėtis, JAV ir Didžiosios Britanijos
mok slo įstaigos. 

Kita vertus, žvelgiant į vertinimo
kriterijus lieka nepastebėta biu džeto
ar finansavimo problema, kuri glau-
džiai susijusi su aukštojo mokslo
kokybe ir plėtra. Prof. Banio teigimu,
finansavimas atspindi mokslinių ty -
rimų lygį: kuo daugiau pinigų gauna-
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Skaitau Romualdo Kriaučiūno
rašinius ir jo vedamuosius, o ypač
mėgstu stovyklinius jo kelionių ap-
rašymus. Skaitant Kriaučiūno rašinį
,,Išviešintas Petro Jurgėlos sąmok-
slas” „Draugo” 2009 m. sausio mėn.
10 d. numeryje teko nusivilti. Liūdna,
kad seniai miręs žmogus apkaltina-
mas kažkokiu sąmokslu ir negali
atsakyti į pateiktus jam kaltinimus.
Iš jo rašytų laiškų matosi, kad P.
Jurgėla norėjo sudaryti sąlygas
steigti katalikų skautų organizaciją ir
pradėti bendradarbiauti su atei-
tininkais ir Lietuvos Vyčiais.

P. Jurgėla, būdamas skautiškos
veiklos Lietuvoje įkūrėju ir per dau-
gelį metų geriau susipažinęs su kitų
tautų skautiška veikla, pastebėjo,
kad daugelis tautų turi katalikų
skautų vienetus, todėl jis panoro
įsteigti tokį vienetą ir lietuvių išeivi-

jos jaunimui.
Išeivijos Lietuvių skautų sąjunga

kas treji metai rengia rinkimus, ku-
rių metu išrenkama vyriausia skautų
vadovybė. Iš P. Jurgėlos susirašinėji-
mo su dr. Adolfu Damušiu matosi,
kad jis ruošėsi dalyvauti rinkimuose
ir rinko kandidatus, kurie pritartų jo
siekiams įsteigti išeivijoje katalikų
skautiškus vienetus, pilnai atitin-
kančius skautų ideologijos dėsnius –
Dievui, Tėvynei, Artimui. Tad P. Jur-
gėlos siekius laikyti sąmokslu tikrai
nevertėtų. Kyla klausimas, ko siekia-
ma tokiu paviešinimu? Lietuvių
skautų sąjunga jau atšventė savo 90
metų gimtadienį ir per tą laikotarpį
matė „šilto ir šalto”, bet nesugriuvo
ir veržiasi pirmyn, tikėdamasi su-
laukti 100 metų.

Antanas Paužuolis 
Chicago, IL

NE SÂMOKSLAS, BET PASIRUOŠIMAS NAUJOS
SKAUTÛ ORGANIZACIJOS STEIGIMUI

ma tyrimams, tuo jų daugiau, kokybė
ge resnė, tie universitetai ar institu-
tai, kurie turi daugiau pinigų, paskel-
bia daugiau mokslinės produkcijos,
pub likacijų. 

Lietuvoje, pasak pranešėjo, mok-
slas nėra prioriteras, nes tarnautojas
už dirba daugiau nei mokslų dakta -
ras, nors įgyti mokslinį laipsnį daug
sun kiau nei tapti tarnautoju. Jeigu
JAV moksliniams tyrimams skiriama
5,4 proc. bendrojo vidaus produkto
(2,000 dol. vienam žmogui), tai Lie -
tuvoje – vienam žmogui tenka 200 Lt.
Turint omenyje tokį finansavimą, pa -
sak profesoriaus, nėra ko norėti ir ge -
ros aukštojo mokslo kokybės Lie tu -

voje bei aukštų vietų universitetų
ver tinimo sąrašuose. Prof. Banio tei -
gimu, vienas studentas VU per metus
valstybei kainuoja 877 eurus, o, tar-
kime, Massachusetts Institute of
Technology vienas studentas per me -
tus kainuoja apie 2 mlrd. litų. 

Šviesioji Banio pranešimo pusė,
kaip ją pavadino pats profesorius, bu -
vo tai, kad pernai VU pateko į ,,Ti -
mes Higher Education – QS” vertini-
mo sąrašus ir buvo 501-asis pa -
saulyje. Iš Baltijos šalių į šį sąrašą ne -
pakliuvo nei Talino, nei Tartu, nei
Ry gos universitetai. Toks įvertinimas
įrodo, jog VU nėra pasaulyje ne ži -
nomas, kita vertus, nusilenkti reiktų
ir mokslininkams, kurių darbo dė ka,
VU pakliuvo į pasaulio universi tetų
600-uką. 

Prof. Banio pranešimo metu pa -
teik ti įvairių universitetų fi nansa vi -
mo palyginimai padarė įspūdį ne vie -
nam. Iš tiesų, finansavimo reforma
bū tina. 

Tačiau klausant šio pranešimo,
gal voje kirbėjo kitas klausimas: ar
pro rektorius būtų pasirinkęs kalbėti
apie universitetų vertinimus, jei VU
ne būtų atsidūręs 501 ,,Times Higher
Education – QS” vertinimo sąraše?
At sakymą galima numanyti. Galbūt
vertinimas ir padeda mums suvokti
padėtį, kurioje esame. Tačiau, prof.
Le onido Donskio teigimu, ,,reitingas
yra ir save įgyvendinanti pranašystė.
Jei aš tūkstantį kartų kartosiu, kad
esu pats geriausias, o viešoji erdvė
man leis tai daryti ir joje bus mažiau
gir dimi kitų balsai, aš tikrai tapsiu
ge riausiu. Ne kokybės ir autentiško
bu vimo prasme, žinoma. Geriausias,
aš atrodysiu, nes viešoji nuomonė jau
bus paveikta pakankamai, kad nie kas
tuo neabejotų.” Tikiuosi, kad ne to -
kios ,,savęs įgyvendinančios prana -
šys tės” paveiktas prorektorius pa si -
rinko kalbėti apie universitetų ver-
tinimo sąrašus. 

Prof. Zenonas Rokus Rudzikas teigė, jog skolas ateinančioms kartoms rei-
kia atiduoti su kaupu.                                                               Jono Kuprio nuotr.
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„Nord Stream” Europos 
energetikos problemû neišsprês

Grîžtançiû� emigrantû�  
bedarbio pašalpos nelaukia

Vilnius, sausio 16 d. (Lietu-
viams.com) – Specialistai sako, kad
grįžtantys emigrantai bedarbio pa-
šalpų gali tikėtis tik tada, jei užsieny-
je dirbo legaliai. Jas dažniausiai mo-
ka šalis, kurioje dirbta, o ne Lietuva. 

Tuo metu pašalpą Lietuvoje,
anot Darbo biržos atstovės Monikos
Vyšniauskienės, užsienyje dirbę žmo-
nės „gali gauti tik tuo atveju, jei grįžę
į gimtinę oficialiai įsidarbina bent
vienai dienai”.

Anot jos, kitu atveju grįžusieji
„gali kreiptis į užsienio šalies terito-
rinę darbo biržą ir ten registruotis.
Jeigu pagal įstatymą darbo stažas
bus tinkamas ir visi kiti reikalavimai
atitiks, toje šalyje gali būti paskirta
draudimo nuo nedarbo išmoka.”

Socialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterijos atstovė Mariana Žiukienė
savo ruožtu nurodo, jog į nedarbo
draudimo išmoką gali pretenduoti tik
tie bedarbiai, kurie turi bent minima-
lų darbo stažą.

„Jeigu per tuos 36 mėnesius jis
neturės 12 mėnesių darbo stažo ar
nebus įmanoma sumuoti kitoje vals-
tybėje įgyto stažo, jis išmokos ne-
gaus”, – aiškina ji.

Pareigūnai neslepia, kad daugu-
ma legaliai užsienyje dirbusių lietu-
vių mieliau renkasi didesnes užsienio
valstybių pašalpas. Nelegaliai užsie-

nyje dirbusiems Lietuvos piliečiams
bedarbio pašalpa nemokama.

„Taip, galima kreiptis į teritorinę
darbo biržą, jis bus užregistruotas ir
su juo bus dirbama, kaip ir su kiek-
vienu mums labai svarbiu klientu.
Tačiau jis neįgyja teisės į išmoką”, –
sako M. Vyšniauskienė.

Darbo biržos neturi duomenų,
kiek tarp darbo ieškančiųjų yra iš už-
sienio grįžę lietuviai. Mėnesio pra-
džioje darbo neturėjo per 100 tūkst.
Lietuvos gyventojų, arba beveik 6
proc. visų šalies dirbančiųjų. Spėja-
ma, kad metų pabaigoje nedarbo lygis
pasieks 8–10 proc.

Vilnius, sausio 16 d. (BNS) – Če-
kijos užsienio reikalų viceministras
Tomaš Pojar mano, kad Rusijos ir Vo-
kietijos Baltijos jūros dugnu planuo-
jamas tiesti dujotiekis „Nord
Stream” neišspręs Europos Sąjungos
(ES) energetikos problemų.

Į Trakuose vykusį euroatlantinio
dialogo strategų susitikimą atvykęs
T. Pojar teigė, kad vienas projektas,
koks geras jis bebūtų, energetikos
problemų neišspręs ir pabrėžė, kad
šiuo metu žemėlapiuose braižomi keli
vamzdynų ir dujotiekių maršrutai.

„Aš manau, Europos Sąjungos
bei Rytų ir Centrinės Europos ener-
getika, energetinis saugumas neturi
būti sutelktas tik į tai, ar ‘Nord
Stream’ dujotiekis bus pastatytas, ar
ne. Kiekvienai projekte dalyvaujan-
čiai šaliai priklauso spręsti, ar jis
naudingas, tinkamas politiškai bei
aplinkosaugos atžvilgiu, ar ne”, –
sakė T. Pojar.

Dujotiekis „Nord Stream” (Šiau-
rės srautas) turi sujungti Rusijos Bal-
tijos pakrantę netoli Vyborgo su Vo-
kietijos Baltijos pakrante netoli
Greifsvaldo. Jo ilgis – 1,200 kilomet-
rų. Pirmajame etape numatoma nu-
tiesti dujotiekį, kurio pralaidumas bus
27,5 mlrd. kubinių metrų per metus.

Švedija ir Baltijos šalys priešta-
rauja dujotiekio tiesimui Baltijos jū-
ros dugnu dėl grėsmių jų saugumui.

Anot Čekijos pareigūno, kalbant
apie energetinį saugumą, problema
yra ne kaip kitais maršrutais apeiti
Rusiją, o kaip gauti daugiau laisvės. Į
energetinio saugumo problemą, pa-
šnekovo teigimu, reikia žvelgti prag-
matiškiau.

„Tačiau, aišku, mes neturime tu-
rėti energijos šaltinių ir maršrutų tik
iš vienos šalies, kaip yra su Rusija.
Turime turėti galimybių gauti naftą
ar dujas iš kitų regionų, ne tik iš Ru-
sijos ar Vidurio Rytų. (...) Kai kuriais
atvejais daugiau nerimo kelia ne
politinė, o techninė vamzdynų pusė.
Mums reikia galvoti apie techninę

tiekimo pusę, apie modernizaciją,
bendras jungtis ir rinką sukuriančias
sąlygas”, – sakė diplomatas.

T. Pojar teigimu, geografinės
kryptys pasirenkant energijos šalti-
nius priklauso nuo konkrečių ES ša-
lių ir energijos tipo. Jo nuomone,
kiekviena ES šalis turi turėti galimy-
bę importuoti energiją – ar tai būtų
nafta, ar dujos, ar elektra – bent iš
dviejų skirtingų šaltinių.

„Turėtų būti dirbama elektros
tinklų, ES vamzdynų sujungimo
kryptimi, kad iškilus politinei ar
techninei problemai ir iš rikiuotės iš-
ėjus vienam vamzdynui, būtų galima
pereiti prie kito energijos tiekimo
maršruto. Mes turime statyti dujų
terminalus, kad turėtume tikrą dujų
rinką, nes dabar ji yra labai kontro-
liuojama. Nesvarbu, dėl kokios prob-
lemos energijos šaltinis dingtų, visa-
da būtina turėti alternatyvą”, – sam-
protavo T. Pojar.

Jis pabrėžė, kad nuo kiekvienos
šalies, o ne diktato iš Briuselio, prik-
lauso, kokį energetikos rinkinį ji pa-
sirinks.

„Kai kurios šalys nori turėti ato-
minę energetiką, kai kurios šalys –
ne. (...) Visų interesas yra, kad šis
rinkinys būtų suderintas, ir jokia ša-
lis nebūtų priklausoma nuo vieno ar
vyraujančio energijos šaltinio. Kitaip
krizės metu sunkumai iš vienos šalies
gali lengvai išplisti į kitas šalis”, –
kalbėjo diplomatas.

Paklaustas, kaip vertina Rytų,
Centrinės ir Vakarų Europos energe-
tinio saugumo situaciją, jis sakė, kad
iš principo ji nėra skirtinga, tačiau
pripažino, jog Vakarai šiuo klausimu
yra geriau pasirengę.

„Manau, kad ji nėra skirtinga, jei
turime galvoje, kad tiekimas turėtų
būti iš daugiau šaltinių iš įvairių
pusių. Tačiau šaltinių ir maršrutų
pasirinkimas Vakarų Europoje yra
gerokai labiau išvystyta nei Rytų ir
Centrinėje Europoje. Todėl Rytų ir
Centrinės Europos šalys su ES pagal-
ba turi ko nors imtis. Bet tai brangiai
kainuos, tačiau tai yra būtinybė. Mes
turime mokėti už savo energetinį
saugumą ir geriau pradėkime tai
daryti dabar”, – tvirtino T. Pojar.

ES šiuo metu pirmininkaujan-
čios Čekijos atstovas pabrėžė, kad ir
Europos Komisijoje, ir šalyse narėse
energetinio saugumo klausimais jau
anksčiau reikėjo kalbėti daug dau-
giau ir garsiau.

„Nemanau, kad reikėtų kaltinti
EK. Visi turėjo daryti daugiau. O kar-
tais net jei ir buvo kalbama, tai nevir-
to realiais darbais statant bendras
jungtis ar alternatyvius maršrutus”,
– sakė T. Pojar.

Vilnius, sausio 16 d. (Bernardi-
nai.lt) – Jungtinių Tautų (JT) Švieti-
mo, mokslo ir kultūros organizacijoje
UNESCO  buvo iškilmingai paskelbti
Astronomijos metai.

Sprendimas skelbti 2009-uosius
tarptautiniais astronomijos metais bu-
vo priimtas, pritariant UNESCO siūly-
mui ypatingai paminėti 400 metų su-
kaktį nuo 1609 m. Galilėjaus vykdytų
dangaus kūnų stebėjimų.

Oficialiai pradėtuose Astronomi-
jos metų renginiuose dalyvaus ir Vati-
kano astronominė observatorija. Bir-

želio mėnesį Vatikano observatorija
surengs suvažiavimą, kuriame daly-
vaus nuo 1986 m. kasmet jos organi-
zuojamų vasaros kursų dalyviai.

Apie tarptautinius astronomijos
metus kabėjo ir popiežius Benediktas
XVI vienos paskutinių praėjusių metų
sekmadienių vidudienio maldos proga.
Popiežius sveikino visus astronomus,
besirengiančius minėti Tarptautinius
astronomijos metus. Benediktas XVI
taip pat priminė Bažnyčios indėlį į as-
tronomijos raidą.

Vilnius, sausio 16 d. (BNS) –
Reaguodama į penktadienio įvykius,
kuomet prie Seimo surengtas mitin-
gas virto riaušėmis, Lietuvos vysku-
pų konferencija išplatino pranešimą,
kuriuo ragina žmones nepasiduoti
kurstymams ir savo teises ginti ne
agresijos, o teisinėmis priemonėmis.

,,Bažnyčia nepritaria agresy-
viems veiksmams ir kurstymams im-
tis neleistinų ir neteisėtų veiksmų.
Todėl raginame žmones nepasiduoti
kurstymams ir iškilus reikalui ginti
savo teises, imtis ne agresijos, bet,
kaip dera laisvos demokratinės šalies
piliečiams, panaudoti visas teisines
priemones”, – rašoma arkivyskupo,
Lietuvos vyskupų konferencijos pir-

mininko Sigito Tamkevičiaus pasira-
šytame pareiškime.

Jame primenama, kad valstybę
reikia kurti, o ne griauti. ,,Turime
imtis visomis teisėtomis priemonė-
mis apginti savo teises bei įvesti rei-
kiamus pokyčius dėl bendrojo gėrio.
Tačiau tą reikia daryti taikingai ir
teisėtai, be smurto. Demokratinėje
visuomenėje yra visos galimybės kar-
tu dirbant eiti į geresnę ateitį”, – ra-
šoma pareiškime.

Vyskupų konferencija valdžią bei
žmones kviečia dialogui: ,,Kviečiame
bei prašome tiek valdžios žmones,
tiek visuomenę ramiai ir taikingai iš-
klausyti vieni kitus, siekiant įveikti
ūkio, socialinę ir pasitikėjimo krizę.”

Bažnyçia ragina žmones
nepasiduodi kurstymams

Vilnius, sausio 16 d. (Lietu-
viams.com) – Nuo 2002 iki 2008 m.
prašymus gauti asmeninį valstybės
paslaugų gavėjo numerį (PPS num-
ber – personal public service number)
Airijoje užpildė 920 tūkst. užsienie-
čių. Praėjusią savaitę Centrinės sta-
tistikos tarnybos (CSO) paskelbtais
duomenimis, daugiausiai paraiškų
sulaukta iš lenkų – 270 tūkst. 120
tūkst. paraiškų užpildė britai, o po jų,
trečioje vietoje, rikiuojasi lietuviai.

Iš viso per šešerius metus 63,412
Lietuvos piliečių Airijoje prašė jiems
išduoti PPS numerius.

CSO surinktais duomenimis, iš
visų per minėtą laikotarpį įsidarbinu-
sių užsieniečių maždaug 423 tūkst.
2007 m. pabaigoje vis dar dirbo. Iš-
nagrinėjus statistinius skaičius taip

pat matomas didelis skirtumas tarp
privačiame ir viešajame sektoriuje
dirbančių imigrantų dalies.

Nors 2007 m. maždaug kas de-
šimtas Airijos darbuotojas buvo at-
vykęs iš kitos šalies, viešojo administ-
ravimo ir gynybos sektoriuose užsie-
niečiai tesudarė mažiau nei 1 proc.
dirbančiųjų. Tarp švietimo darbuoto-
jų imigrantų buvo 1,3 proc., o tarp
sveikatos apsaugos ir socialinių pa-
slaugų sektoriaus – 5,6 proc.

Tarp visų Airijoje dirbančių už-
sieniečių maždaug 60 proc. sudarė at-
vykusieji iš dešimties 2004 m. prie ES
prisijungusių šalių. Jie daugiausiai
dirbo gamybos (78,8 proc. visų užsie-
niečių) bei statybų (78,4 proc.) sekto-
riuose.

Prasidèjo tarptautiniai 
astronomijos metai

Airijoje gyveno 63 tùkst. lietuviû�

Alfa.lt nuotr.

www.draugas.org

Lietuviams.com nuotr.
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Du nebaigti karai, JAV ekonomi-
kos recesija, prie 1 trilijono dolerių
artėjantis biudžeto deficitas, smar-
kiai sugadintas Amerikos įvaizdis pa-
saulyje – nuo pat tų laikų, kai Her-
bert Hoover paliko Franklin Roose-
velt Didžiąją depresiją, joks JAV pre-
zidentas savo pamainai nebuvo pali-
kęs tokių bauginančių problemų, ko-
kias George W. Bush sausio 20-ąją
paliks Barack Obama.

Nors G. W. Bush ir jo žmonės
tvirtina, kad istorija palankiau įver-
tins jo palikimą, istorikai jau disku-
tuoja, ar jis bus tarp pačių blogiausių
JAV prezidentų, kuriais laikomi H.
Hoover, Warren Harding ir James
Buchanan.

Kai kurie prezidentų žinovai sa-
ko, kad dar per anksti skelbti nuo-
sprendį, bet daugelis šiuo klausimu
jau apsisprendė.

,,Ar kas nors gali iš tikrųjų abe-
joti dėl to, kad tai buvo labai blogos
prezidento kadencijos? – klausė Penn-
sylvania įsikūrusio Gettysburg kole-
džo politologė Shirley Anne Warshaw.
– Visa, kas dar liko išsiaiškinti, tai
kaip žemai jis nukris tame sąraše.”

G. W. Bush garbinamas ankstes-
nės kartos respublikonas Ronald
Reagan prašė amerikiečių pagalvoti,
ar jie geriau gyvena nei tada, kai į
Baltuosius rūmus atėjo jo varžovas
demokratas, tuometinis prezidentas
Jimmy Carter.

Pagal tą standartą G. W. Bush ne-
atrodo gerai. Baigiantis aštuoneriems
jo prezidentavimo metams, per ku-
riuos kilo didžiausia ištisų aštuonių
dešimtmečių finansinė krizė, pritari-
mas jo darbui yra mažesnis nei 30
proc. Tik nedaugelis dabartinių laikų
prezidentų buvo tokie nepopuliarūs.

Ta didžiulė parama, kurią jis tu-
rėjo po 2001 m. rugsėjo 11-osios iš-
puolių, seniai dingo – ją pradangino
nepopuliarus karas Irake, netinkamas
atsakas į viesulą ,,Katrina” ir Wal-
street griuvimas, kuris palietė visus.

Šiuo metu Amerikoje nedarbas
yra didžiausias per 16 metų, hipote-
kos rinkos griūva, žmonės netenka
savo santaupų.

Didžiausias G. W. Bush laimėji-
mas vidaus politikos srityje galėtų
būti tai, ko nebuvo – naujų išpuolių
JAV teritorijoje. ,,Per  metus kito iš-
puolio nebuvo, – sakė Baltųjų rūmų
atstovė Dana Perino. – Ir tai turi
reikšmę.”

Užsienio politikos palikimą
nulems Irakas

Užsienio politikos srityje G. W.
Bush palikimą apibrėš pirmiausia
Irakas, o naujajam prezidentui B.
Obama teks galutinai parengti pasi-
traukimo strategiją ir atitaisyti žalą,
padarytą pasitikėjimui Amerika.

Praėjusį mėnesį G. W. Bush nu-
skrido į Bagdadą, kur vylėsi parodyti
ten pasiektus laimėjimus saugumo
srityje, tačiau ta jo kelionė dar ilgai
siesis su vaizdais, kaip prezidentas iš-
vengia įpykusio irakiečių žurnalisto
sviestų batų.

G. W. Bush palieka ir kitų ne-
baigtų užsienio politikos reikalų. Vie-
nu didžiausių iššūkių B. Obama gali
tapti konfliktas su Iranu dėl jo bran-
duolinių ambicijų. Tai bus išbandy-
mas išrinktojo prezidento pažadui at-
sisakyti G. W. Bush diplomatinio izo-
liavimo politikos ir tiesiogiai derėtis
su Teheranu.

Afganistane, kuriuo, pasak kriti-
kų, G. W. Bush nesirūpino, nes perne-
lyg daug dėmesio teko atiduoti Ira-
kui, vėl suaktyvėjo Talibanas, o Osa-
ma bin Laden vis dar nerastas – nei
sučiuptas, nei nukautas.

G. W. Bush pastangos tarpinin-
kauti dėl Izraelio ir palestiniečių tai-
kos, daugumos specialistų nuomone,
buvo per mažos ir pernelyg pavėluo-
tos, o naujausia krizė Gazos ruože
laikoma derama epitafija.

B. Obama pažadėjo aktyviau
veikti Artimuosiuose Rytuose, bet su-
sidurs su įsišaknijusiu nepasitikėji-
mu arabų pasaulyje dėl įsivaizduoja-
mo JAV šališkumo Izraelio naudai.
Tai taip pat yra G. W. Bush politikos
palikimas.

B. Obama iš G. W. Bush paveldės
dar vieną problemą – ką daryti su
Gvantanamo bazėje Kuboje laiko-
mais įtariamais teroristais. Tą kariš-
kių įsteigtą kalėjimą kritikuoja žmo-
gaus teisių gynėjai, ir B. Obama ža-
dėjo jį uždaryti.

G. W. Bush taip pat buvo kriti-
kuojamas, ypač Europoje, dėl prieši-
nimosi fiksuotiems šalies limitams
dėl šiltnamio poveikį sukeliančių du-
jų išmetimo, kurie padėtų kovoti su
klimato kaita. Tokia nuostata prisi-
dėjo prie to, kad Amerika įsivaizduo-
jama kaip pasipūtusi valstybė, ir su
tuo B. Obama dabar teks kovoti.

Kita vertus, G. W. Bush buvo gi-
riamas dėl glaudesnių ryšių su Indija,
raginimų Kinijai imtis konstrukty-
vesnio tarptautinio vaidmens ir ko-
vos su AIDS epidemija Afrikoje.

Šimtmečio krizė

Tačiau didžiausia per šimtmetį
finansinė krizė, kuri kilo po šešerių
vadovavimo pavydėtinai ekonomikai
metų, galėjo suduoti galutinį smūgį
G. W. Bush palikimui.

Jo administracija perėjo prie di-
džiulio valstybės kišimosi, nors anks-
čiau tai buvo laikoma dalyku, nesu-
derinamu su laisvosios rinkos princi-
pais, kuriais jis uoliai rėmėsi.

Raibuliams ritantis per visą pa-
saulį, didėjo amerikietiškojo stiliaus

nevaldomo kapitalizmo kritika ir kilo
klausimų dėl Amerikos vyravimo pa-
saulinėje sistemoje ateities.

Daugelis specialistų sako, kad G.
W. Bush užsidegimas nieko neregu-
liuoti prisidėjo prie griūties, tačiau
taip pat pripažįsta, kad toli gražu ne-
teisinga kaltinti vien tik jį. Vis dėlto
tai įvyko valdant G. W. Bush, tad isto-
rija didžiausią kaltę tikriausiai su-
vers jam.

G. W. Bush respublikonai jau iš-
girdo rinkėjų balsą. Įspūdingą B.
Obama pergalę prieš John McCain
lapkričio rinkimuose daug kas laikė
G. W. Bush politikos atmetimu.

,,Be G. W. Bush, pirmasis prezi-
dentas afroamerikietis šį kartą tur-
būt nebūtų buvęs išrinktas”, – sakė
Georgetown University politologas
Stephen Wayne.

Suprasdamas, kad jo laikas bai-
giasi, G. W. Bush paskutinėmis savo
prezidentavimo savaitėmis bandė pa-
gerinti savo politinį palikimą. Jis da-
vė daugiau kadencijos pabaigos inter-
viu nei bet kuris kitas pastarųjų de-
šimtmečių prezidentas, pasakė kelias
kalbas apie politiką ir surengė atsi-
sveikinimo spaudos konferenciją.

Visomis tomis progomis G. W.
Bush atkakliai gynė savo veiksmus,
bet kartu atrodė, kad jis leidosi į di-
desnius apmąstymus. Pirmadienį
prezidentas žurnalistams prisipaži-
no, jog yra nusivylęs tuo, kad Irake ne-
buvo rasta masinio naikinimo ginklų,
ir dėl kalinių žeminimo Abu Ghraib
kalėjime skandalo, kuris labai nuste-
bino pasaulį.

G. W. Bush sakė, kad jį teis istori-
ja, bet tik ,,praėjus tam tikram lai-
kui”. Jis tvirtino, kad vieną dieną
bus išteisintas kaip Harry Truman,
kuris buvo nepopuliarus baigiantis jo
kadencijai, nors dabar žavimasi tuo,
kaip jis sprendė šaltąjį karą.

,,H. Truman yra žlugusių politi-
kų šventasis patronas”, – sakė prezi-
dentavimo istorijos specialistas
Douglas Brinkley iš Rice university,
Houston.

Anot jo, G. W. Bush būtų verčiau
lygintis su visai kitokiu prezidentu –
H. Hoover, kuriam valdant prasidėjo
Didžioji depresija.

BNS

G. W. Bush palikimas – karas ir ekonomikos krizė

G. W. Bush atkakliai gynė savo veiks-
mus, bet tuo pačiu atrodė, kad jis lei-
dosi į didesnius apmąstymus. JAV prezi-
dentas sakė, kad jį teis istorija, bet tik
,,praėjus tam tikram laikui”. 

JAV prezidento G. W. Bush ir Lietuvos prezidento Valdo Adamkaus susitikimas
Baltuosiuose rūmuose 2007 m. vasario mėn.                           President.lt nuotr.
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JAV LB KV Socialiniû reikalû taryba

2711 West 71 Street,
Chicago, IL 60629
Tel. 773-476-2655; fax. 773-436-6906

GGEEDDAASS MM.. GGRRIINNIISS,, MMDD
Inkstû,pùslès ir prostatos 
gydymas bei chirurgija
Aurora Medical Center

10400 75 St., Kenosha, WI 53142
((226622)) 994488--66999900

MMAARRIIUUSS KKAATTIILLIIUUSS,, MM..DD..
CCHHIIRRUURRGGAASS

Trùkio, tulñies pùsl�s, krùties,
� ñarnyno, endokrinologinè ir
laparoskopinè chirurgija.
330000 BBaarrnneeyy DDrr..,, SSuuiittee AA

JJoolliieett,, IILL 6600443355
TTeell.. 881155--774444--00333300;; 

lliieettuuvviiõõkkaaii 881155--774444--88223300
wwwwww..cceenntteerrffoorrssuurrggeerryyaannddbbrreeaasstthheeaalltthh..ccoom

Chirurgai 

DDrr.. VViiddaa II..PPuuooddžžiiūnniieenn�
HHeeaalltthhyy CCoonnnneeccttiioonn

CChhiirroopprraaccttiicc && RReehhaabb CClliinniicc

Manualinè ir fizinè terapija, sporto
traumû specialistè, nugaros, kaklo ir
sânariû gydymas, galvos skausmai ir
migrenos, artritas, dietos ir vitaminû

patarimai.

1166554477 WW.. 115599 SSttrreeeett
LLoocckkppoorrtt,, IILL 6600444411 

TTeell.. 881155--883344--99007755//99007766
KKaallbbaammee lliieettuuvviišškkaaii

LLIINNAASS SSIIDDRRYYSS,, MM..DD..
Akiû ligos / Chirurgija/Akiniai

9830 S.Ridgeland Ave.
Chicago Ridge

TTeell.. ((770088)) 663366--66662222
Holy Cross Hospital, #410S

TTeell.. ((777733)) 888844--77996600

DDrr.. EELLIIGGIIJJUUSS LLEELLIISS
Akiû ligos ir chirurgija

1192 Walter St, Lemont, IL 60439
1051 Essington Rd. #200

Joliet, IL 60435
Tel. 815-723-1854

Akiû ligos

Vidaus ligos 

Plastinè chirurgija

Stuburo ir skausmo ligos 
Chiropraktika ir 

manualinè terapija

Cardiac Diagnosis, LTD.
4901 W. 79th St.
Burbank, IL 60459

Tel. 708-424-2024
RIMGAUDAS NEMICKAS, M.D.
S. PRASAD TUMMALA, M.D.
Õirdies ir kraujagysliû ligos
Valandos pagal susitarimâ

VYTENIS GRYBAUSKAS, M. D.
SUSAN T. LYON, M.D.

Ausû, Nosies, Gerklès ligos
Chirurgija, Klausos aparatai

7350 W. College Drive, Suite 208
Palos Heights, IL 60463

Tel. 708-361-9199

Õirdies ir kraujagysliû
ligos

Ausû, nosies, gerklès
ligos 

AAmmbbeerr
HHeeaalltthh
CCeenntteerr

Telefonas (708)-239-0909
� Manualinè terapija
� Chiropraktika
� Bioenergetinè kompiuterizuota îranga
� Kraujo tyrimai
� Homeopatija ir papildai

Dr. Vilija R. Kerelytè
Chiropraktikos gydytoja

6420 West 127th Street, Palos Heights, IL 60463

AARRAASS ŽŽLLIIOOBBAA,, MM..DD..
AAKKIIÛÛ�  LLIIGGOOSS –– CCHHIIRRUURRGGIIJJAA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
TTeell.. 881155--774411--33222200

VVIIDDAASS JJ.. NNEEMMIICCKKAASS,, MM..DD..
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS
7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

KKaabb.. tteell.. 777733--447711--33330000

DDrr.. PPEETTRRAASS VV.. KKIISSIIEELLIIUUSS
IInnkkssttûû,, ppùùssllèèss,, pprroossttaattooss 
ggyyddyymmaass bbeeii cchhiirruurrggiijjaa

Center for Health
1200 S. York, Elmhurst, IL 60126

663300--994411--22660099

JAV LB Socialinių reikalų tarybos raštinė Čikagoje yra BIA (Bureau
of Immigration Appeals) akredituota įstaiga, kurioje galite gauti Jums rei-
kalingas imigracinių prašymų formas. Taip pat atliekame dokumentų ver-
timus bei tvirtiname notariškai. Raštinės darbo laikas: nuo pirmadienio
iki ketvirtadienio, nuo 9 val. ryto iki 4 val. po pietų. Tel.: (773)-476-2655.

JAV Pilietybės ir imigracijos tar-
nyba (US Citizenship and Immigra-
tion Service arba USCIS) praneša,
kad nuo šių metų sausio 22 dienos
visi JAV pilietybės įgijimo (natūrali-
zacijos) prašymai – forma N-400 ir
visi papildomi dokumentai – turės
būti siunčiami, kaip anksčiau, ne į
USCIS regioninį centrą pagal gyve-
namąją vietą, tačiau į vieną iš dviejų
specialiai įsteigtų ,,dėžučių” (,,lock-
boxes”). Pagal naują tvarką, išimtis
bus daroma tik kariškių bei jų su-
tuoktinių teikiamiems prašymams,
kurie, kaip ir anksčiau, bus priimami
Nebraska regioniniame USCIS cen-
tre. 

Norint išvengti galimų nesklan-
dumų, numatomas pereinamasis lai-
kotarpis, truksiantis 30 dienų po
naujos tvarkos įsigaliojimo datos, per
kurį regioniniai centrai bus įpareigoti
persiųsti per klaidą gautus prašymus
į reikiamą vietą. 

Kaip žinoti, į kurią iš dviejų ,,dė-
žučių” siųsti savo prašymą? Jei gyve-
nate Alaska, Arizona, California, Co-
lorado, Hawaii, Idaho, Illinois, In-
diana, Iowa, Kansas, Michigan, Min-
nesota, Missouri, Montana, Nebras-
ka, Nevada, North Dakota, Ohio,
Oregon, South Dakota, Utah, Wa-
shington, Wisconsin ar Wyoming
valstijose, N-400 prašymą turė-
tumėte siųsti adresu:

USCIS Lockbox Facility
U.S. Citizenship and 
Immigration Services
P.O. Box 21251
Phoenix, AZ 85034

Naudojantis kurjerio bei ,,Ex-
press Mail” paslaugomis, reikėtų nu-
rodyti šį gavėjo adresą: 

USCIS
Attn: N-400
1820 E. Skyharbor Circle S.

Floor 1
Phoenix, AZ 85034

Jei gyvenate Alabama, Arkansas,
Connecticut, Delaware, District of
Columbia, Florida, Georgia, Ken-
tucky, Louisiana, Maine, Maryland,
Massachusetts, Mississippi, New
Hampshire, New Jersey, New Mexico,
New York, North Carolina, Okla-
homa, Pennsylvania, Rhode Island,
South Carolina, Tennessee, Texas,
Vermont, Virginia, West Virginia val-
stijose, taip pat Puerto Rico ar U.S.
Virgin Islands teritorijose, N-400
prašymą reikėtų siųsti adresu:

USCIS Lockbox Facility
U.S. Citizenship and
Immigration Services
P.O. Box 299026
Lewisville, TX 75029

Atitinkamai, naudojantis kurje-
rio ar ,,Express Mail” paslaugomis,
nurodykite:

USCIS
Attn: N-400
2501 S. State Hwy 121, Bldg. 4
Lewisville, TX 75067

Nauja prašymų priėmimo tvarka
bus vykdoma tęsiant USCIS vykdo-
mą natūralizacijos proceso reformą,
prasidėjusią pernai, regioniniams
centrams ėmus masiškai persiunti-
nėti N-400 prašymus į Nacionalinį
apdorojimo centrą (National Benefits
Center) Missouri valstijoje. Būtent
šiame centre nuo šiol ir bus apdoroja-
mi visi naujai gauti prašymai po to,
kai praeis pirminį įvertinimo etapą
(patvirtinsiančio teisingą formos
užpildymą, mokesčio gavimą ir pan.)
vadinamosiose ,,Lockbox” tarnybose.
Tuo pačiu USCIS pabrėžia, kad pra-
šymai, klaidingai siunčiami tiesiogiai
į Nacionalinį centrą ir nepraėję
,,dviejų pakopų” proceso, peržiūrimi
nebus. 

Pagal USCIS informaciją
parengė Vaida Maleckaitė 

DR. RENATA VARIAKOJYTÈ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTÈ

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
TTeell.. 770088--336611--55555500

Nugaros, kaklo, galvos, sânariû
bei kitû skausmû gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

Aras D. Tijūnėlis, M.D.Aras D. Tijūnėlis, M.D.
Board Certified

LAKE COUNTY
PLASTIC SURGERY

1880 W. Winchester Road, Suite 107 
Libertyville, IL 60048
O: 847-968-2401
F: 847-968-2402

www.lc-plasticsurgery.com

Odos ligû specialistai 

Dr. K. JUCAS
Odos ligû specialistas gydo odos 

teigiamus ir neigiamus auglius ir� ñaizdas.
Kosmetinè chirurgija.

33223355 WW.. 111111 SStt,, CChhiiccaaggoo,, IILL 6600665555
777733--223333--00774444 aarrbbaa 777733--448899--44444411

Dermatologijos ligû ir odos vèñio
specialybè, kosmetinè chirurgija,

viso veido atjauninimas

RUTH JÙRATÈ BARSKY, MD
120 Center Mall # 318 Oak Brook, IL 60523

Tel. 630-571-2630

DDrr.. AALLGGIIRRDDAASS KKAAVVAALLIIÙÙNNAASS
VIDAUS LIGOS

Priimami MEDICARE pacientai
5540 S. Pulaski Road, 
TTeell.. 777733--558855--22880022

Valandos pagal susitarimâ kasdien,
iõskyrus sekmadienî

SSUURREENNDDEERR LLAALL,, MM..DD..
Specialybè - vidaus ligos

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652
TTeell.. 777733--443344--22112233

Valandos pagal susitarimâ

EEDDMMUUNNDDAASS VVIIŽŽIINNAASS,, MM..DD..,, SS..CC..
VIDAUS LIGÛ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
66991188 WW.. AArrcchheerr AAvvee.. SStt.. 55 iirr 66 

CChhiiccaaggoo,, IILL 6600663388
TTeell.. 777733--222299--99996655

Valandos pagal susitarimâ�

DĖMESIO: KEIČIASI
NATŪRALIZACIJOS PRAŠYMŲ

PATEIKIMO TVARKA

JONAS V. PRUNSKIS, MD
TERRI DALLAS-PRUNSKIS, MD

ANDREW J. ENGEL, MD
ANDREW J. YU, MD

IIlllliinnooiiss PPaaiinn IInnssttiittuuttee
Nugaros, sprando, galvos, sânariû,

sužeidimû darbovietèje bei kitû vietû
skausmo diagnozès ir gydymo specialistai.

EEllggiinn:: 884477--228899--88882222
MMccHHeennrryy:: 881155--336633--99559955
EEllkk GGrroovvee:: 884477--771188--11221122

LLaakkee BBaarrrriinnggttoonn:: 884477--885522--22000000
wwwwww..iilllliinnooiissppaaiinn..ccoomm

UIC pradėta kurti asmeninės rašomosios lietuvių kalbos duomenų bazė
PLB Lituanistikos katedroje Ilinojaus universitete Čikagoje (Univer-

sity of Illinois at Chicago, UIC) pradėta kurti asmeninės rašomosios lietu-
vių kalbos duomenų bazė. Renkame įvairiausių laiškų, atvirukų, atvirlaiš-
kių, nuotraukų užrašų, dienoraščių kopijas. Duomenų bazę sudarys bent
keturių laikotarpių dokumentai: 1. Nuo seniausių laikų iki 1918 metų;
2. Nuo 1919 iki 1944 metų; 3. Nuo 1945 metų iki 1990 metų; 4. Nuo 1990
metų iki dabar. Ši duomenų bazė bus svarbi ne tik kalbininkams, bet ir is-
torikams, sociologams, antropologams. Tad nuoširdžiai prašome Jūsų pasi-
dalyti savo namų archyvuose laikoma asmeninės lietuvių kalbos medžiaga:
lietuviškais laiškais, atvirukais, atvirlaiškiais, nuotraukų užrašais, dieno-
raščiais. Prašome mums rašyti: 

Įprasto pašto adresas:
Assoc. Prof. Giedrius Subacius
Dept. Slavic and Baltic 
University of Illinois at Chicago
UH 1608, MC/306
601 S. Morgan St.
Chicago IL 60607
U.S.A.

Elektroniniai adresai:
subacius@uic.edu
v.kaledaite@hmf.vdu.lt
aurelijat@yahoo.com
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DDrr.. LLIINNAA PPOOÕÕKKUUSS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

4635 W. 63 St.;Chicago
TTeell.. 777733--773355--77773300

10 S. 640 S. Kingery Hwy, Willowbrook
TTeell.. 663300--332233--55005500

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Lietuviams sutvarkys dantis uñ�  prieinamâ kainâ
Susitarimui kalbèti angliõkai arba lietuviõkai
44664477 WW 110033 SStt,, OOaakk LLaawwnn,, IILL
5555 EE WWaasshhiinnggttoonn,, SSttee 22440011,, 

CChhiiccaaggoo,, IILL
TTeell.. 770088--442222--88226600 

Dr. JOVITA KERELIS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA

9525 S.79 th Ave., Hickory Hills, IL

TTeell.. 770088--559988--88110011
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. LL.. PPEETTRREEIIKKIISS
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
9055 S.Roberts Road 

Hickory Hills, IL
1 mylia î vakarus nuo Harlem Ave.

TTeell.. 770088--559988--44005555
Valandos pagal susitarimâ

Dr. AUÕRINÈ SCHNEIDER
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAA
Kalbame lietuviõkai

10 S. 640 Kingery Highway
Willowbrook, IL 60527

TTeell.. 663300--332233--22224455
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA  EE.. CCEEPPEELLÈÈ,, DD..DD..SS..
Dantû gydytoja

10745 Winterset Dr.
Orland Park, IL 60467

770088--887733--99007744
Valandos pagal susitarimâ

DDrr..RRAAMMUUNNÈÈ MMAACCIIJJAAUUSSKKAASS
Dantû gydytoja

9356 S. Roberts Road
Hickory Hills

TTeell.. 770088--559988--22113311
Valandos pagal susitarimâ

DDrr.. DDAALLIIAA JJOODDWWAALLIISS
DDaannttûû ggyyddyyttoojjaa

15543 W. 127th St.
Suite 101, Lemont, IL
TTeell.. 663300--224433--11001100
Valandos susitarus

Dantû gydytojai 

Dr. GAILÈ V. ÇERNIAUSKAS
DANTÛ GYDYTOJA

TRYLIKOS METÛ PATIRTIS
persikèlè î naujâ kabinetâ

318 W. Touhy Avenue 
Park Ridge, IL 60068
Tel. 847-692-2303

www.parkridgesmiles.com

Pilna dantû prieñiùra:
� implantai
� tiltai, karùnos, protezai
� vaikû dantû gydymas
� õaknies kanalû valymas
� chirurgija
� parodontozès specialistas kabinete
� kosmetinès procedùros — ,,veneers”,   
balinimas

PAGUODOS TELEFONAS 1-866-438-7400
Skambinkite nemokamai kiekvienâ

ketvirtadienî, nuo 6 val. v. iki 9 val. v. 

JAV LB SOCIALINIÛ REIKALÛ TARYBOS

RRAAMMOONNAA CC.. MMAARRSSHH,, MMDD SSCC
Obstetrics & Gynecology

3825 Highland Avenue Suite 4A
Downers Grove, IL 60515

663300--885522--99440000
Valandos pagal susitarimâ

Ginekologija

Kryžiažodžio atsakymas — frazė iš raidžių skaičiais pažymėtuose lange-
liuose.

Dr. Raimundas Jeleniauskas
DDAANNTTÛÛ GGYYDDYYTTOOJJAASS

Kalbame lietuviõkai ir angliõkai. Priimamos
îvairios apdraudos. Valandos pagal susitarimâ.

Imhof & Jeleniauskas, DDS, PC
1645 S. River Rd., Ste. 21

Des Plaines, IL 60018
tel. 847-299-4811

Kryñiañodis Draugas Nr. 047

MARGUTIS II
LIETUVIÛ RADIJO LAIDOS

1450 AM banga iõ WCEV stoties
KLAUSYKITE KIEKVIENÂ VAKARÂ 

nuo 8 val. v. iki 8:45 val. v.

AMERIKOS LIETUVIÛ RADIJO LAIDAS GALITE GIRDÈTI
INTERNETU www.wcev1450.com

Tel. 773-476-2242

Popiežius Benediktas XVI į tre-
čiadienio bendrąją audienciją susirin-
kusiems maldininkams tęsė ciklą
pašnekesių apie apaštalo šv. Pauliaus
laiškus. Šį kartą popiežius aptarė
laiškus Koloso ir Efezo krikščionių
bendruomenėms ir juos pavadino
laiškais dvyniais. Net daugiau kaip
trečdalis abiejų šių laiškų turinio yra
beveik identiškas. Šie laiškai svarbūs
ir mūsų laikų Bažnyčiai, nes juose
aptariami kai kurie esminiai Bažny-
čios dviejų tūkstantmečių mokymo
pagrindai. Kristus yra Bažnyčios gal-
va, nes yra jos vadovas ir ją gaivinan-
ti galia. Kristus taipogi yra kosmoso
valdovas, o Bažnyčia – Kristaus suža-
dėtinė.

Arkiv. Zurbriggen užbaigė 
diplomatinę misiją Baltijos šalyse

Popiežius Benediktas XVI pasky-
rė Apaštališkąjį nuncijų Lietuvoje,
Latvijoje ir Estijoje savo naujuoju
atstovu Austrijoje. Vienoje arkivys-
kupas Zurbriggen pakeičia Apaštališ-

kąjį nuncijų arkivyskupą Edmond
Farat, kuris, Šv. Tėvui trečiadienį pri-
ėmus atsistatydinimo raštus, užbaigė
tarnystę Šv. Sosto diplomatijoje. Iš
Libano kilusiam arkivyskupui Farat
gegužės 20 dieną sukako 75 metai.

Apaštališkojo nuncijaus pareigas
Lietuvoje arkivyskupas Peter Stefan
Zurbriggen ėjo kiek daugiau nei sep-
tynerius metus. Iš Šveicarijos kilusį
arkivyskupą Zurbriggen Apaštališ-
kuoju nuncijumi Baltijos šalyse pa-
skyrė jį vyskupu konsekravęs Dievo
tarnas popiežius Jonas Paulius II.

Arkivyskupas Zurbriggen yra
trečias iš eilės Vilniuje rezidavęs
Apaštališkasis nuncijus nuo tada, kai
Šv. Sostas ir Lietuvos Respublika
1991 metais atkūrė Sovietų okupaci-
jos sustabdytus santykius. Šv. Sostas
niekuomet nepripažino teisėtu Lie-
tuvos prijungimo prie Sovietų Sąjun-
gos ir iki pat normalių santykių su
Lietuvos Respublika atkūrimo leido
veikti Lietuvos Respublikos pasiun-
tinybei prie Šv. Sosto. 

,,Vatikano radijas”

ŠV. TĖVO TREČIADIENIO BENDROSIOS 
AUDIENCIJOS KATECHEZĖ

Vertikaliai:
1. Nedidelis muzikos atlikėjų kolektyvas. 2. Vandens ar dulkių verpetas.

3. Puošnus valdovo krėslas. 4. „Ne mano …, ne mano pupos”. 5. Plėšri gėlųjų
vandenų žuvis. 7. Šlovė, garbė. 8. Kailinis stepių graužikas. 13. Žemėlapių
knyga. 14. Paveikslas ar ornamentas, sudarytas iš stiklo, marmuro, medžio
gabalėlių. 15. Rusijos srities centras prie Okos upės. 17. G. Lukšo filmas
„Virto …”. 18. 20-oji graikų abėcėlės raidė. 20. Pašarui ar trąšoms sėjami
ankštiniai augalai. 21. Antrasis motinos vyras pirmojo vyro vaikams. 22. Avių
jauniklis (be lyties skirtumo). 23. Kritulių rūšis. 24. Tiesioji linija. 32. Gėlės,
garsinančios Olandiją. 33. Supamas kūdikio guolis. 35. Žvaigždynas, lietuvių
vadinamas Septyniais Šienpjoviais. 37. Įrankis vinims traukyti ar suimti. 38.
Mįslė: „Už ledą šaltesnis, už vilną šiltesnis”. Kas? 39. Kūno judesys jaus-
mams, kalbai paryškinti. 40. Keistas ir įdomus dalykas, įstabumas.

Horizontaliai:
1. Mįslė: „Kas jį daro, tam jo nereikia, kas jį perka, to nenori, kam jo

reikia, apie tai nežino”. Kas? 4. Padėtis, kai reikia rinktis vieną iš dviejų ga-
limybių. 6. Erškėtinių šeimos vaismedis. 9. Spąstai, žabangos. 10. Sakoma:
„Kaip …, taip ir paliksime”. 11. Dalelių, kūnų sąveika, nuo kurios tarp jų
mažėja atstumas. 12. Šveicorių ir liokajų uniforminis drabužis. 13. Eritrėjos
sostinė. 16. Didelis laukinis ir naminis vandens paukštis. 19. Uždara kreivė,
gaunama, įstrižai perkirtus kūgį ar ritinį. 25. „Akmenys paplentėm kauks,
sužaliuos …” (S. Nėris). 26. Sunki užkrečiama liga, pažeidžianti odą, audi-
nius. 27. Aukšti moteriški kaliošai. 28. Karaliaus palyda. 29. A. Baranausko
poema „Anykščių …”. 30. Septintasis Dievo įsakymas. 31. Suolai bažnyčios
presbiterijos šonuose. 34. Animacinio personažo Šreko mylimoji. 36. Uosto
statinys laivams iš abiejų pusių priplaukti ir švartuotis. 41. Parengiamasis
piešinys ar brėžinys. 42. Batai ilgais aulais. 43. Lengvas, permatomas, tinkli-
nis audinys. 44. Tarnavimas, tarnautojo pareigos. 45. Per kilpeles įveriamas
susegimo įtaisiukas su galvutėmis. 46. Lietuvių kompozitorius, sukūręs baletą
„Eglė žalčių karalienė”. 47. Sausa vieta.

GGGGAAAANNNNYYYYTTTTOOOOJJJJOOOO  ŽŽŽŽOOOODDDDIIIISSSS  

,,Drauge” galima įsigyti puošnius 
vestuvinius pakvietimus.
Tel. 773-585-9500
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Lietuva mažųjų lietuviukų širdyse
AUDRONÈ SIDAUGIENÈ

Sausio 11 dieną, tik grįžę po Ka-
lėdinių atostogų atgal į mokyklos
suolą, pakvietėme šeštokus pasikal-
bėti apie Laisvės gynėjų dieną – tra-
giškąjį 1991 metų sausio 13-osios sek-
madienį. Kai Vilniuje ir Kaune už-
degami atminties laužai, primenan-
tys tą šaltąją sausio savaitę, kai jau-
nieji lietuviai dalyvauja bėgime per
Vilnių ir savo jėgas, stiprybę ir jau-
nystę skiria 14 žuvusiųjų ir šimtų su-
žeistųjų atminimui, kai šių įvykių pa-
minėjimuose Lietuvoje dalyvauja de-
šimtys tų dienų liudytojų, mes šioje
Atlanto pusėje mėginame jau naujos
kartos lietuvius supažindinti su anų
dienų įvykiais, priartinti istoriją iki
jų – ieškodami tėvelių, senelių ir kitų
artimųjų pasakojimų apie tai, kur
buvo jie patys, ką jie atsimena iš tų
dienų.

Mūsų mokyklos moksleiviai – visi
gimę jau po 1991 m. sausio 13-osios.
Jiems sunku suprasti, kas buvo tada,
kodėl tai įvyko ir kodėl turime nepa-
miršti tų tragiškų įvykių. 

Jau kelinti metai iš eilės pakvie-
čiu šeštokus pažiūrėti dokumentinę
vaizdo medžiagą, kurią turime savo
Čikagos lituanistinės mokyklos bib-
liotekoje. Vienas iš dokumentinių
filmų – mėgėjiška kamera nufilmuoti
įvykiai, visiems iki skausmo pažįsta-
mi kadrai iš tų dienų ,,Panoramos”:
reportažai iš Vilniaus, iš ligoninių ir...
iš Sporto rūmų, kur buvo atsisveiki-
nama su žuvusiaisias, ir Antakalnio
kapinių, kur visi tautos didvyriai
buvo palaidoti. Antras filmas – tai
anglų kalba sukurtas filmas ,,Naktis
virš Lietuvos”, pasakojantis plačiau
apie lietuvių tautos nueitą kelią link
Sausio 13-osios. 

Šiais metais šeštokai ir vyresnieji
moksleiviai turėjo progos apie kruvi-
nąjį savaitgalį išgirsti iš ,,pirmųjų lū-
pų”. Mūsų paminėjimuose savo pri-
siminimais dalijosi mokyklos tėvų ko-
miteto pirmininkas Valdas Kerulis.
Jis tų įvykų dalyvis, saugojęs tuo me-
tu Aukščiausiąją Tarybą (dabartinis
Seimas), priklausęs Kauno savanorių
organizacijai.

Kerulis ne tik pasakojo, bet rodė
straipsnius, nuotraukas (yra išsau-
gojęs tų laikų periodikos). Toks gy-
vas prisilietimas, tų dienų liudijimas
ir vaizdinė medžiaga priartino 18
metų senumo įvykius prie šiandie-
nos.

Kaip ne kartą kartojau mokslei-
viams, jei ne Sausio 13-oji, vargu ar
mes su jais būtume susitikę čia, Čika-
goje, ir apskritai, vargu ar būtume
kūrę čia savo gyvenimus. 

Moksleiviai pažadėjo namuose
būtinai paklausinėti savo artimųjų
apie jų sąlytį su tragiškais Lietuvai
įvykiais, taip pat internetu stebėti,
kaip Lietuvos moksleiviai sausio 13-
ąją degs žvakutes mokyklų languose,
o vasarą, kai nuvyks aplankyti Lie-
tuvos,  uždegti žvakutę Antakalnio
kapinėse.

•••
2009-ieji – ypatingi metai Lietu-

vai ir visiems lietuviams pasaulyje.
Kiekvieną dieną skaitome, girdime ir
matome internete – Lietuva jau mini
savo vardo 1000-metį, tai progai ski-
ria įvairias šventes, konkursus, kon-
certus. Mes – Čikagos lituanistinės
mokyklos moksleiviai, irgi norime
būti šios įspūdingos istorinės datos
liudytojais. Mokykloje vyks keletas
renginių, apie kuriuos dar papasako-
sime, o dabar tęsiame tradicijas ir
kuriame naujas. 

Kiekvienais metais mokykloje
vyksta skaitymo konkursas – moks-
leiviai skaito lietuviškas knygas, šeš-
tadieniais – pasakoja, ką paskaitė, už
tai gauna ,,taškus”. Pavasarį visi
skaitovai, visi puslapiai suskaičiuoja-
mi ir išrenkami patys patys geriausi
ir aktyviausi knygų mylėtojai. Jie ap-
dovanojami. O klasės, kurių visi vai-
kai skaitė,  švenčia skaitymo džiaugs-
mą ledų puotoje. Skaitymo konkursas
jau prasidėjo. Įdomu, ar perskaitysi-
me 1,000 knygų, o kiekviena klasė –
1,000 puslapių? Jeigu pasistengsime,
būtinai tai padarysime.

Kaip ir su kitais projektais – pa-
pasakosime apie save, savo gimtąjį
kraštą, apie meilę ir atsidavimą jam,
taip pat panaudosime daug daug
naujų idėjų ir pranešime apie mūsų
buvimą lietuviškoje Čikagoje.

Šeštokai jau ruošia vieną projek-
tą – nori surasti ir papasakoti įvairių
įdomių dalykų apie Lietuvos vardo
1000-metį savo draugams ir kitų kla-
sių vaikams, taip pat nuoširdžiai ir
paprastai pasakyti, ką jiems asmeniš-
kai reiškia Lietuva.

Tad jau iš anksto kviečiame visus
pasižymėti vasario 14-ąją savo kalen-
doriuose ir atskubėti tą dieną į mūsų
mokyklą – pabūti visiems kartu ir
garsiai ištarti: ,,Aš myliu Tave, Lie-
tuva!”

Brigita Kanclerytė.

Bibliotekininkė Dainora Baliutavičienė su padėjėja Sandra Badaraite
(kairėje).

Monika Ringytė skaito. Šeštokai žiūri filmą.

Šeštokai renkasi knygas.
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Didžiausią koalicijos dalį sudaro
Širvintų rajono savivaldybėje Darbo
partijos žmonės, tačiau reikia pažy-
mėti, jog per pusantrų metų, praėju-
sių nuo savivaldybių rinkimų, Šir-
vintų rajono Darbos partijos skyrius
liko kvailio vietoje, – kai jo vadovė,
Živilė Pinskuvienė, paskirta rajono
savivaldybės administracijos direk-
tore, pradėjo į vadovaujančius postus
skirti tik jai vienai patinkančius žmo-
nes, atsižvelgdama tik į savo norus ir
nė trupučio nesusimąstydama apie
skiriamų darbuotojų nesugebėjimus
tas pareigas eiti, bendru valdančio-
sios koalicijos ir opozicijos sutarimu
(labai retas atvejis!) jai teko gėdingai
palikti vieną svarbiausių rajono pa-
reigybių. Atsikeršydama moteris patį
merą pašalino iš partijos, dėl ko par-
tijos nario bilietus grąžino visi jo par-
tijos kolegos. Taigi dabar Širvintų
rajono savivaldybėje visi Darbo parti-
jos frakcijos nariai yra tapę nepar-
tiniais...

Dar prieš rinkimus keletą kartų
kalbėjausi su Širvintų vicemeru Al-
fredu Astiku. Visiškai aišku, jog to-
kios rietenos rajono gyvenimui gali
turėti tik neigiamos reikšmės. Si-
tuacija iš esmės yra sunkiai valdoma,
o sėkmės atveju A. Astikui išėjus
dirbti į Seimą, Širvintose iš valdan-
čiosios koalicijos liktų vien tik regi-
mybė. Įkalbinėjau jį atsisakyti ba-
lotiruotis, sakydamas, jog jis dar jau-
nas, jog jo gyvenime dar bus daug
progų padirbėti Seime, o rajone dar
yra labai daug ką nuveikti, nes per
dvylika valstiečių-liaudininkų valdy-
mo metų Širvintose įsigalėjo tikriau-
sia stagnacija. Tačiau proga atsisa-
kyti dalyvauti rinkimuose jau buvo
praleista, ir man teliko stebėti, kaip
įvykiai klostysis toliau. Prisipažinau,
jog džiaugsiuosi, jeigu jis rinkimų
nelaimės, ir lengviau atsikvėpiau, kai
jis į antrąjį turą nebepateko...

2008 – 10 – 16 d. ketvirtadienis

„Tik 6 procentai gyventojų prem-
jero postą dar kartą patikėtų G. Kir-
kilui”, praneša DELFI.

Net trečdalis respondentų nauju
Vyriausybės vadovu nenorėtų matyti
nė vieno iš dabartinių politikų – 34
proc. šalies gyventojų pageidautų
politikoje nedalyvaujančio vadybos
profesionalo. Dar 9 proc. premjeru
norėtų matyti kitą politiką, ne parti-
jos lyderį.

Eurokomisarė Dalia Grybauskai-
tė, vakar Vilniuje dalyvavusi „Verslo
žinių” konferencijoje, pareiškė, jog
dabartinė Vyriausybė įeis į istoriją
kaip sugebėjusi nuslėpti nuo Lietu-
vos piliečių tiesą apie realią ekono-
minę situaciją, slėpusi faktus ir fil-
travusi informaciją.

Tačiau Kirkilas aklai neigia euro-
komisarės kritiką. Jis postringauja,
neva aštriai kritikuodama valdžią pa-
reigūnė susikūrusi nepatikimo žmo-
gaus įvaizdį. Jis neigia D. Grybaus-
kaitės nuogąstavimus dėl staigaus ir
kieto ekonomikos nusileidimo, aiš-
kindamas, kad Lietuva gali išvengti
bendrojo vidaus produkto (BVP)
smukimo. „Negirdžiu, ką blogo pa-
darėme”, sakė Kirkilas.

Rimantas Varnauskas („Lietuvos
žinios”) kalbina Andrių Kubilių. A.

Kubilius sako, jog negalėtų ir nesi-
imtų nuginčyti, kad galėtų formuoti
vyriausybę. „Būdami dėkingi rinkė-
jams už paramą pirmajame ture ir
realiai vertindami savo galimybes,
įsivaizduotume, jog po antrojo turo
yra galimybių galima būtų imtis ini-
ciatyvos, žinoma, su prezidento palai-
minimu.”

Pavakare telefonu kažkas skam-
bina. Vyriškis, vardu Albinas, sako,
jog sužinojęs apie mano sėkmingą
vadovavimą Lietuvos pensininkų są-
jūdžiui. Kažkas jam mane rekomen-
davęs kaip principingą žurnalistą, to-
dėl jis norėtų prašyti pagalbos. Rei-
kėtų parašyti kreipimosi į rinkėjus
tekstą, kurį po to būtų galima išpla-
tinti Šeškinės rinkimų apygardoje.
Čia antrajame ture rungsis social-
demokratė socialinės apsaugos ir
darbo ministrė Vilija Blinkevičiūtė ir
konservatorius Audronius Ažubalis.
Jis sako tekstą jau parašęs, tačiau jį
dar reikia paredaguoti, padailinti,
kad rinkėjams būtų aišku, kuris kan-
didatas jiems būtų vertingesnis. Jo
nuomone poniai Blinkevičiūtei derė-
tų elgtis truputį kukliau, nes nuo jos
maivymosi prieš televizijos kameras
žiūrovus tiesiog verčia vemti. Nors ir
būdamas kiek santūresnis, negaliu
nesutikti su pono Albino nuomone.
Sutariame susitikti ir padirbėti prie
teksto kartu.

Neilgai trukus ponas Albinas
skambina prie durų. Pagyvenęs, ne-
aukštas ir tvirtai suręstas, simpa-
tiškos išvaizdos vyriškis, ponas Al-
binas daro malonų įspūdį. Po trum-
pos susipažinimo procedūros prašau
parodyti kreipimosi tekstą. Jis iš-
tiesia ranka prirašytus porą puslapių,
ir aš iškart matau, kad rašyta nepra-
tusio valdyti plunksną žmogaus.
Mintys surikiuotos gal ir supranta-
mai, bet tai tik bendros frazės, netu-
rinčios gilesnių akcentų, neįtaigios.
Toks kreipimasis į rinkėjus negalėtų
duoti rimtesnės naudos. Jis neslepia
savo griežtai negatyvios nuomonės
apie ministrę, kuri, anot jo, prieš tele-
vizijos kameras „maivosi kaip kaimo
merga prieš senbernį”.

Palikęs poną Albiną su žmona
gerti arbatą, sėdu prie kompiuterio ir
rašau savo variantą.

Į kreipimąsi sudedu visą savo
įkarštį, juolab, kad ponia ministrė
per savo ministrės karjerą yra prida-
riusi pernelyg daug blogų darbų ir
gana apmaudžių klaidų, kad jai jų
nebūtų galima priminti tokia patogia
Seimo rinkimų proga. Sumanęs rin-
kėją griebti „už ragų”, kreipimąsi pa-
vadinu „Ar Jūs balsuosite už poli-
tines šliundras?” ir vardiju visas jos
nuodėmes:

„V. Blinkevičiūtė iš SODROS lė-
šų pervedė 50 milijonų litų Lietuvos
ambasados pastatui pirkti Londone,
nors jos frakcijos nariai Seime ją
griežtai kritikavo. Tačiau ji atrėmė:
„Aš geriau žinau ką darau!” Taip, ji
žino ką daro – ji sugeba mūsų pensi-
jas gražiai švaistyti vėjais!

Socialinės apsaugos ministerija
parėmė visus gėjų (pederastų) ir les-
biečių renginius. O iš kokių lėšų? Gal
manote, kad V. Blinkevičiūtė aukojo
jiems savo algą? Nieko panašaus, – ji
jiems švaistė mūsų visų pensijas!

Bus daugiau.

Rinkimų dienoraštis
Jonas Kazimieras Burdulis,OFS

Nr. 8

Šv. Mišios prie Parlamento rūmų už žuvusiuosius. ,,Draugo” archyvai

Atkelta iš 4 psl.
• • •

Dabar žiūrint į anuometinius
įvykius reikėtų pažymėti, kad tąsyk
pabaltijiečių nuomonės išsiskyrė dėl
kovos už savo valstybių nepriklau-
somybę taktikos. Pasaulio estų sąjun-
ga ir Amerikos estų taryba 1991 m.
sausio 31 d. ir vasario 1 d. pareiškė,
kad jų vyriausybė šiuo metu nesiekia
nepriklausomybės pripažinimo ir
apie tai pranešė JAV Kongresui. Estų
pareiškime buvo nurodytos šios prie-
žastys: 1. Nors dabartinė Estijos vy-
riausybė, kuri laiko save pereinamą-
ja, buvo išrinkta demokratiniu būdu,
rinkimai vyko dar okupuotoje šalyje,
aktyviai dalyvaujant Tarybų Sąjun-
gos kariuomenei; 2. Ši vyriausybė vi-
siškai nekontroliuoja Estijos teritori-
jos ir dar nesugeba funkcionuoti ne-
priklausomai nuo tarybinės valdžios;
3. Pereinamosios vyriausybės pripa-
žinimas reikštų, kad iš esmės įteisi-
nama esama padėtis ir priimama
skirtinga, sukomunistuota Estijos
respublika.

VLIK’as nepritarė tokiai estų lai-
kysenai. Latviai šiuo klausimu ne-
skelbė jokių pareiškimų. 1991 m. va-
sario 2–3 d. įvyko nepaprastas
VLIK’o valdybos posėdis. Dr. K. Bo-
belis pranešė apie pasikeitusią padėtį
Lietuvoje ir Lietuvos laisvės bylos
reikalus tarptautinėje arenoje. Po
diskusijų nutarta imtis žygių, kad
JAV Kongresas priimtų rezoliucijas,
reikalaujančias, kad būtų pripažinta
Lietuvos nepriklausomybė. Vasario 4
d. dr. K. Bobelis telefonu kalbėjosi su
Aukščiausiosios tarybos pirmininku
V. Landsbergiu ir pabrėžė, jog lietu-
vių tikslas yra visais būdais siekti
Lietuvos nepriklausomybės pripaži-
nimo Vakaruose.

Ši išeivijos organizacijos nuosta-
ta buvo patvirtinta Vasario 16 d.
šventės proga paskelbtame atsišau-
kime, kurį pasirašė dr. K. Bobelis, G.
Lazauskas ir dr. A. Razma. VLIK’o,
ALTO’o ir JAV LB vadai ragino visus
lietuvius paveikti savo šalių vyriau-
sybes, kad: ,,1. Lietuva ir jos vyriau-
sybė būtų pripažinta de facto ir de
jure laisvųjų pasaulio valstybių tarpe;
2. Iš Lietuvos teritorijos būtų išvesta
Sovietų Sąjungos kariuomenė ir KGB
daliniai.” Jie taip pat ragino tau-
tiečius prašyti savąsias vyriausybes
suteikti Lietuvai finansinę ir kitokią
paramą okupacijos metais sunaikin-
tam kraštui atstatyti. 

Vieną iš minėtų VLIK’o pasiūly-
mų JAV valdžia netrukus įvykdė.
1991 m. vasario 10–16 d. Baltijos val-
stybių sostinėse lankėsi JAV Kong-
reso delegacija, vadovaujama senato-
riaus Alfonso d’Amato. Delegaciją

lydėjo VLIK’o atstovas. Lietuvoje
aukštieji JAV valdžios atstovai ypač
domėjosi, kokias pasekmes sukėlė
brutaliai panaudotos tarybinės ka-
riuomenės jėgos. Jie susitiko su Par-
lamento ir Vyriausybės vadovais, su-
rengė spaudos konferenciją. Senato-
rius d’Amato pabrėžė VLIK’o veiklos
įtaką Lietuvos laisvės atkūrimo pro-
cese. Delegacijai sugrįžus į Ameriką,
senatorius pateikė rezoliuciją, reko-
menduojančią JAV vyriausybei ofi-
cialiai pripažinti Lietuvą, Latviją ir
Estiją kaip nepriklausomas vals-
tybes.

• • •
Tolimesnius Lietuvos žingsnius į

realią nepriklausomybę gerokai
apsunkino blogėjanti vidinė politinė
padėtis. Vis labiau ryškėjo nesutari-
mai daugeliu svarbesnių valstybės
klausimų tarp išsikristalizavusio
Aukščiausiosios Tarybos dešiniojo
sparno ir besiburiančios kairiosios ir
nuosaikiosios centro opozicijos. Dėl
politinio gyvenimo patirties stokos
šios jėgos nesugebėjo nagrinėti tikros
padėties, daugelį ginčytinų klausimų
perkeldamos į pigios propagandos ir
net ardymo lygį. Tuo metu Čikagoje
gyvenęs Valdas Adamkus savo atsi-
minimuose rašė: ,,Atvykdamas į Lie-
tuvą, kas kartą vis su didesniu neri-
mu stebėdavau, kaip auga mūsų šaly-
je nepakantumas, pyktis, neapykanta
kitaip manantiems. Nesupratau, kaip
po ‘dainuojančios revoliucijos’, vieny-
bės, kai susikibusios rankos nutiesė
Baltijos kelią, galėjo prasidėti vulga-
rus žmonių skirstymas į savus ir sve-
timus, į patriotus ir išdavikus. Jau-
čiau, kad visuomenė vis labiau pa-
vargsta nuo nesiliaujančių komunis-
tų ir KGB agentų paieškų, nuo tų
‘voratinklių’ priešams pynimo.”

Tokiomis aplinkybėmis išeivijos
organizacijų vaidmuo darėsi dar ak-
tualesnis. Nereikia didelių pastangų,
kad pajustume, jog kova dėl hege-
monijos valdžioje Lietuvai yra labai
pavojinga, nes taip pešantis tarp sa-
vęs nugalėtoju gali tapti grėsmingasis
kaimynas. Todėl VLIK’as, kaip ir ki-
tos išeivijos organizacijos, su nerimu
žvelgdamas į aukščiausių valdžios
sluoksnių politinius susidūrimus,
savo veikla siekė sudaryti Lietuvai
kuo palankesnes tarptautines sąly-
gas. VLIK’as sutelkė dėmesį svar-
biausiam tikslui – pasiekti, kad Lie-
tuvą greičiau pripažintų užsienio val-
stybės ir užmegztų su ja diploma-
tinius sanktykius.

Naudotasi ,,ELTOS” pranešimais,
išeivijos spauda bei liudininkų skelb-
tais atsiminimais.

Sausio 13-tojiSausio 13-toji
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NEKILNOJAMASIS TURTAS

9201 S. Cicero
Oak Lawn, Illinois 60453
Business 708-423-9111
Voice Mail 708-233-3374
Fax 708-423-9235
Pager 312-707-6120
Res. 708-423-0443

ASTA T. MIKUNAS
Profesionaliai ir sâñiningai patarnauja
îvairiû nuosavybiû pirkime ir par-
davime mieste ir priemiesçiuose.

Accent
Homefinders

DRAUDIMO PASLAUGOS

STATE FARM INSURANCE
Automobilio, namû, 

gyvybès ir sveikatos draudimai
Select agentè Barbara Murray

Praõykite Rasos — kalba lietuviõkai
5710 W. 95 St., Oak Lawn, IL

708-423-5900

Staliaus darbai, rùsiû, voniû ir 
virtuviû îrengimas; priestatai;
keramikos plytelès; ,,sidings”,

,,soffits”, ,,decks”, ,,gutters”,plokõti ir
,,shingle” stogai; cementas, 

dañymas. Turiu darbo draudimâ. 
S. Benetis, tel. 630-241-1912

STASYS CONSTRUCTION

PARDAVIMAS IR TAISYMAS

MIGLINAS TV
GE/RCA ATSTOVYBÈ
2346 W. 69th Street
Tel. 773-776-1486

SIÙLOME DARBUS!
Gail. seserû padèjèjoms

kompanionèms ir namû ruoõos
darbininkèms. Galima gyventi
kartu arba atvykti î darbâ 

ir iõvykti.
Kreiptis: 

ALL CARE
Employment Agency
Tel. 773-736-7900

PASLAUGOS FOTOGRAFAMS

MARQUETTE
PHOTO
SUPPLY

REIKMENYS   FOTOGRAFAMS 
IR   MÈGÈJAMS

Pirkdami pas mus, daug 
sutaupysite. Pasinaudokite mùsû
patogiu ,,lay-away” planu.
Atliekame visus foto - 
laboratorijos darbus.

Darbo val.: kasdien nuo 8 v.r.
iki 6 v.v.; õeõtadieniais nuo 

8 v.r. iki 4 v.p.p.;
sekmadieniais uñdaryta.

Antradieniais ir treçiadieniais
susikalbèsite lietuviõkai.

3314 W. 63 St.
Tel. 773-776-8998

•••ÎVAIRÙS•••

SIÙLO DARBÂ

GREIT PARDUODA

777733--559900--00220055
770088--227755--22007700

RIMAS
STANKUS

• Çikagoje ar priemiesçiuose
• Greitas ir sâñiningas patarnavimas
• Nuosavybiû îkainavimas veltui
• Tarpininkaujame gaunant paskolâ
• Pensininkams nuolaida

PADEDAME SURASTI, NUPIRKTI IR ATVEÑTI 
AUTOMOBILIUS IÕ BET KURIO JAV AUKCIONO.
PERSIUNÇIAME AUTOMOBILIUS IR DETALES.

ATLIEKAME AUTOMOBILIÛ REMONTÂ!
Tel. 708-430-4710, 630-774-1192

HONIG – BELL

PRIEŽIÙRA

LIETUVIŠKI

,,ANGELŲ SLAUGOS NAMAI”
puiki slauga, 
žemos kainos

Tel. 708-207-5023

KEPYKLA IR DELIKATESAI
6216 W. Archer Ave., Chicago, IL 60638

Tel. 773-581-8500
• Lietuviõka duona ir raguoliai
• Vestuviniai ir îvairùs tortai
• Siunçiame mùsû produktus UPS
• Atidaryta 7 dienas per savaitê
• Aplankykite mùsû svetainê — www.racinebakery.com

KAVINÈS
KKeeppyykkllooss pprroodduukkttaaii iirr uuññkkaannddññiiaaii mmiieessttoo cceennttrree

350 N. Clark, 
Chicago, IL 60610
312-644-7750
pirm. - penkt. 

nuo 
6:30 v.r. iki 4:30 v.p.p.

608 W. Roosevelt, 
Chicago, IL 60607
312-957-1994

pirm. - penkt. nuo 
6:30 v.r. iki 5:30 v.p.p.

šešt. nuo 8 v.r. iki 1 v.p.p.

Senelių namai Los Angeles, CA,
laukia gyventojų. Garantuojame

draugišką aplinką, skanų maistą, gerą
priežiūrą, nuostabų klimatą. Leidimas:

197605898.  Tel: (323) 353-2140, fax:
(323) 931-4576, Jūratė Ezerskienė.

IÕNUOMOJA PERKU

Perku fotoaparatus,
gamintus Vokietijoje,

Šveicarijoje, Švedijoje.
Tel.508-697-6602, Romas

IEÕKO DARBO

Nebrangiai išnuomojamas
gražus 4 kamb. butas 

su baldais. Kedzie ir 66 pl.
Naujesniame name.

Tel. 708-656-6599

* Vyras,turintis ilgametę patirtį,
ieško darbo su gyvenimu septynias
dienas per savaitę. Tel. 708-543-7984.

* Ieškau darbo (galiu prižiūrėti
vaikus, pabūti su seneliais… ir visi
kiti variantai tinkami). Būtų puiku,
kad galėčiau atsivesti savo dukrytę.
Tel. 708-945-0005.

* Moteris ieško žmonių slaugymo
darbo Čikagoje ir jos apylinkėse. Tel.
571-337-2912.

* Moteris ieško vaikų ar pagyve-
nusių žmonių priežiūros darbo su
gyvenimu. Legalūs dokumentai, pa-
tirtis, rekomendacijos, vairuoja. Gali
išleisti atostogų. Tel. 312-714-7940.

SIŪLOME:
• Pigiausi avia bilietai î Vilniû, Kaunâ, Palangâ.
• Poilsinès kelionès, pažintiniai turai î Las Vegas,
Floridâ, Havajus, Meksikâ, Dominikâ, Karibû salas.
• Kruizai.
• Skrydžiai iš Lietuvos.

7 7 3 - 6 6 3 - 4 3 6 3WWW. SKYTRIP.NET
info@skytrip.net
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Lietuvos regionû margumynai

Uluru kalnas išrinktas Austra-
lijos gamtos simboliu ir atstovaus ša-
liai 7 pasaulio gamtos stebuklų rinki-
muose, rašo „news.com.au”.

Šiame konkurse varžysis 261
gamtos objektas visame pasaulyje.
Tarp Uluru „varžovų” – Didysis Kan-
jonas, Loch Ness ežeras, Kalahario
dykuma, Amazonės džiunglės bei

Niagaros kriokliai.
Kitas balsavimo etapas, po kurio

bus išrinktas 21 finalininkas, tęsiasi
iki liepos 7 dienos. Gamtos stebuklai
bus paskelbti 2011-aisiais.

Balsuoti galima interneto sve-
tainėje www.new7wonders.com

Balsas.lt 

Renkami pasaulio gamtos stebuklai

Îvairenybès

2008 m. lietuviai po savo šalį 
keliavo daugiau

Praėjusiais metais per devynis
mėnesius vietos turistų kelionių po
šalį, palyginus su tokiu pat per-
nykščiu laikotarpiu, padaugėjo 0,9
proc., o vienadienių lankytojų kelio-
nių – 1,3 proc.

Statistikos departamento atlikto
vietos turizmo tyrimo išankstiniais
duomenimis, vietos turistų kelionės
su viena ir daugiau nakvynių sudarė
2 mln. 200 tūkst.  (2007 m. – 2 mln.
179,9 tūkst.), o vienadienių lankytojų
– 12,9 mln. (2007 m. – 12,7 mln.).

Per šių metų trečiąjį ketvirtį po
šalį su viena ir daugiau nakvynių ke-
liavo 2,9 proc. mažiau šalies gyvento-
jų, o vienai dienai – 0,1 proc. daugiau
nei per tą patį 2007 m. laikotarpį.

2008 m. sausio-rugsėjo mėnesiais
vieno turisto kelionė Lietuvoje vidu-
tiniškai truko 2,8 nakvynės. Vienos
kelionės metu turistas šiuo laiko-
tarpiu išleido vidutiniškai 169 litus.
Mažiausiai (74 litus) pinigų turistai
išleido vykdami į savo sodą ar sodybą,
o daugiausia (353 litus) – vykdami
sveikatingumo tikslais. Apklausos
duomenimis, su nakvyne keliavo dau-
giau moterų (55 proc.) negu vyrų (45
proc.).

Dauguma keliavusiųjų kaip pag-
rindinį kelionės tikslą nurodė draugų

ir giminių lankymą – 39 proc., atosto-
gas ir poilsį – 32, verslo ir profesinius
interesus – 14, savo sodo ar sodybos
lankymą – 7, apsipirkti ir kitus tiks-
lus – 5, sveikatingumo – 3 proc.

Kelionės metu 43 proc. apsistojo
pas gimines ir draugus, 25 – viešbu-
čiuose ar poilsio namuose, 14 – kitur,
9 proc. – savo sodo namelyje ar sody-
boje, 5 – sveikatinimo įstaigose, o 4
proc. nuomojo gyvenamąsias patal-
pas privačiame sektoriuje.

Daugiausia Lietuvos gyventojai
po savo šalį keliavo lengvaisiais auto-
mobiliais – 83 proc. turistų, autobu-
sais – 15, traukiniais ir kitais būdais
– po 1 proc.

Daugiausia žmonių vyko į Klai-
pėdos apskritį – 23 proc., Vilniaus –
16, Kauno – 14, Alytaus – 11, Šiaulių
ir Utenos apskritis – po 9, Panevėžio
– 6, Tauragės ir Telšių, Marijampolės
apskritis – po 4 proc.

Į keliones po savo šalį Lietuvos
gyventojai nevyko dėl didelio užimtu-
mo (29 proc.), nepakankamų pajamų
(20 proc.), sveikatos problemų (19
proc.), šeiminių įsipareigojimų (5
proc.), nenoro keliauti (5 proc.), 22
proc. gyventojų priežasčių nenurodė.

,,Vakarų ekspresas” 

Pasaulio alaus bokalo kainų gidas
Vienintelis tikrai reikalingas

atostogų ir savaitgalių kelionių gidas
nurodys jums... alaus pintos kainas
207 pasaulio šalyse.

Kiekvienas, aišku, turi savo
kelionių prioritetus... Jei esate alaus
mėgėjas, tinklalapyje  „pintprice.
com” įvedę šalį išvysite alaus bokalo
kainą keliuose miestuose. Lietuvos
atveju – Vilniuje, Kaune, Alytuje,
Druskininkuose, Trakuose ir... mis-
tiškame Kaunuae, kur pinta turėtų

kainuoti daugiau nei 8 eurus... Be to,
galite pasirinkti valiutą, kuria kainos
rodomos.

Alaus kainas nurodo patys lanky-
tojai, o svetainėje pateikiamas nuro-
dytų kainų vidurkis. Pateikiami ir
pigiausių bei brangiausių šalių de-
šimtukai.

Kas yra pinta? Cituojant tinkla-
lapio autorius, „apytiksliai pusė litro.
Išsamesnio ir ilgo atsakymo ieškokite
Vikipedijoje”.    Balsas.lt 

S. Eidrigevičius tapo 
tarptautinio filmo bendraautoriumi

Paryžiuje įvyko Prancūzijos –
Uzbekijos bendros gamybos filmo
„Le Bouzkachi”, kurio vienas iš ben-
draautorių yra Lenkijoje gyvenantis
lietuvių menininkas Stasys Eidrige-
vičius, premjera.

Šiame filme režisierius Jacques
Debs sujungė lyrišką pasakojimą su
kruvinu azijietišku ritualu. Buškaši
yra nuo viduramžių Uzbekijoje, Ka-
zachstane ir Afganistane populiarus
sportas ir apeiginė ceremonija. Rai-
teliai stengiasi pagriebti nuo žemės
paskerstą ožį (buškaši reiškia „paimk
ožį”) ir pabėgti nuo priešininkų, rašo
Lenkijos dienraštis „Rzeczpospolita”.

Filme, kurį kūrėjai vadina „Ste-
pių daina”, jungiami dokumentiniai
ritualo kadrai su meniniu pasakoji-
mu apie meilę. Jį paskatino XIV
amžiaus persų poeto Hafezo eilės.

Šioje dalyje pasakojama apie du rai-
telius, kovojančius dėl merginos ran-
kos, ir ši kova baigsis vieno iš jų mir-
timi.

Per 40 kelionės dienų S. Eidrige-
vičius piešiniais užpildė keliolikos
metrų popieriaus ruloną. Jis fiksavo
raitelius ir arklius, stepių peizažus,
kalnus ir Bucharos architektūrą. Jis
sukūrė žmonių, gyvūnų ir gamtos
ryšį rūsčioje aplinkoje. Jo piešiniuose
besirungiantys raiteliai kelia ne
paskerstą ožį, o už rankos traukia
merginą. Arkliai – su žmonių, o
žmonės – su arklių kaukėmis, rašo
dienraštis.

Dienraštis teigia, kad filmas bus
rodomas ir kituose Prancūzijos TV
kanaluose.

Balsas.lt 

Pasvalio rajone atsivėrė smegduobė
Pasvalio rajone, Žadeikonių kai-

me, atsivėrė 3 metrų gylio ir 9 metrų
skersmens smegduobė. Pasak gelbė-
tojų, pavojaus gyventojams nėra.
Įvykio vietą stebės Civilinės saugos
specialistai.

Pasvalio rajono savivaldybės tei-
gimu, smegduobė atsivėrė ūkininko
kviečių apsėtame lauke, maždaug
270 metrų atstumu nuo kelio Salo-
čiai-Žadeikoniai ir apie 55 metrų ats-
tumu iki Žadeikonių kapinių. Mano-
ma, kad smegduobė atsivėrė šių metų
sausio pirmosiomis dienomis.

Pastaruoju metu smegduobė šia-
me rajone buvo atsivėrusi pernai
gegužę, prie pat magistralės ,,Via

Baltica”, Pasvalio seniūnijoje, Auri-
liškių kaime. 

Lietuvos speleologų interneto
svetainė skelbia, kad šalyje užregis-
truota daugiau nei 8,500 smegduo-
bių, o jos išsibarsčiusios didesnio nei
700 kvadratinių kilometrų ploto juos-
toje, besitęsiančioje nuo Latvijos
pasienyje esančio Nemunėlio Radvi-
liškio iki Vadaktų miestelio Pane-
vėžio rajone. Pagal smegduobių kiekį
viename kvadratiniame kilometre
labiausiai sukarstėjęs yra Biržų ra-
jonas. Čia viename kvadratiniame ki-
lometre smegduobių priskaičiuojama
nuo 20 iki 80. 

BNS

Marijampolė turės savo ordiną
Marijampolės savivaldybės va-

dovai viešai pristatė ką tik paga-
mintus šv. Jurgio Marijampolės glo-
bėjo ordiną bei medalį. Iki šiol turėti
tokius apdovanojimus buvo tik vals-
tybės prerogatyva.

Kaip rašo ,,Lietuvos žinios”, Ma-
rijampolės savivaldybė, kaip ir kitos,
iki šiol teturėjo tik vieną savo, kaip
savivaldos organo, apdovanojimą –
Garbės piliečio ženklą, nekalbant
apie įvairius padėkos raštus.

Šiuo metu Marijampolės garbės
piliečio vardas bei jį patvirtinantis
žalvarinis paauksuotas ženklas yra
suteiktas 11 asmenų – Lietuvos bei
užsienio piliečių. Tai 1991 metų sau-
sio 13-ąją prie televizijos bokšto
žuvęs Rimantas Juknevičius, Vilka-
viškio vyskupas emeritas Juozas Že-
maitis, labdarą Sūduvos krašto
vaikams teikiantis Gerhard Carl,
garsi solistė Violeta Urmanavičiūtė

bei kiti.
Sidabrinio šv. Jurgio Marijam-

polės globėjo ordino vertė yra apie 1
tūkst. litų, o medalio – perpus mažes-
nė. Numatyta, kad kasmet bus išda-
lijama iki 5 ordinų ir iki 10 medalių.
Jie bus teikiami kovotojams už Lie-
tuvos laisvę ir nepriklausomybę, Lie-
tuvos ir užsienio valstybių vadovams,
miestelėnams už ypatingus nuopel-
nus Marijampolei bei Sūduvai, už
laimėjimus kultūros, mokslo bei ki-
tose srityse.

Pirmieji ordinai bei medaliai bus
išdalyti gegužės mėnesį, kai Mari-
jampolė švęs savo miesto dienas, bei
truputį vėliau – liepos pradžioje, mi-
nint Lietuvos vardo paminėjimo tūk-
stantmetį. Marijampolė – kol kas pir-
moji savivaldybė Lietuvoje, savo ap-
dovanojimų sąraše turinti ordiną bei
medalį.

BNS

Vienuolės prašo Kauno valdžios 
skirti lėšų Pažaisliui

Lietuvos Šv. Kazimiero kongre-
gacijos vienuolės kreipėsi į Kauno
savivaldybę prašydamos skirti pinigų
Pažaislio ansambliui restauruoti.

Pernai vienuolių parengta pa-
raiška dėl vienuolyno svečių namo
restauracijos įtraukta į projektų,
2007–2013 m. gaunančių finansinę

paramą iš Europos Sąjungos (ES)
Sanglaudos fondų, sąrašą. Svečių
namui restauruoti iš ES ir valstybės
biudžeto per ketverius metus tiki-
masi gauti 9,5 mln. litų, rašoma
,,Kauno dienoje”.

BNS

Alytaus darbo biržą užplūdo 
bedarbiai

Toks darbymetis Alytaus darbo
biržoje jau seniai buvo. Specialistai
sako, kad padėtis panašėja į 2000-
uosius, bet ir tada bedarbių buvo re-
gistruojama šiek tiek mažiau nei
dabar.

Vien praėjusių metų lapkritį
Alytaus darbo biržoje užsiregistravo
maždaug 1,000 bedarbių. Specialistai

neslepia nerimo: bedarbių skaičius
vis didėja, laisvų darbo vietų mažėja.

Labiausiai Alytaus darbo rinkai
pakenkė bankrutavusi „Alytaus tek-
stilė” bei iš šaldytuvų gamyklos
atleisti darbuotojai. Šios bendrovės
išleido apie 1,500 bedarbių.

Balsas.lt 
LNK 

Druskininkus gelbsti lenkų turistai
Iki 2008 metų spalio 1 d. Drus-

kininkuose apsilankė 6 proc. daugiau
turistų nei per 2007 m. atitinkamą
laikotarpį. Bendras augimas nedi-
delis, tačiau pastebima, jog auga tu-
ristų iš užsienio skaičius. Jų praėju-
siais metais buvo 34 proc. (2007-ai-
siais buvo  29, 2006 m. – 27).

Daugiausiai sulaukta turistų iš
Lenkijos: jų skaičius padidėjo net 92
proc. Po 2004–2005 m. kritimo, kai
Lenkijos piliečių Druskininkuose
buvo sumažėję apie 35 proc., jų skai-
čius vėl pradėjo augti. Taip pat dau-
giau sulaukta ir svečių iš Latvijos – jų
skaičius išaugo 60 proc., turistų iš

Baltarusijos padaugėjo 11 proc.
Lietuvos gyventojai Druskininkų

kurorte ilsėjosi šiek tiek ilgiau, nei
pernai, tačiau vidutinė užsieniečių
buvimo trukmė šiek tiek sutrumpėjo.
Šie skaičiai rodo, kad kurorte auga
trumpam atvykstančių svečių skai-
čius. 

Nors turistų srauto iš Vokietijos
ir kitų Europos bei NVS šalių augi-
mas sulėtėjo, sumažėjo Izraelio pilie-
čių skaičius oficialiose apgyvendini-
mo įstaigose, tačiau šių šalių piliečiai
išliko vieni ilgiausiai apsistojančių
Druskininkuose.

,,Druskonis.lt” 
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,,Draugo” knygynèlyje

,,Draugo” knygynèlio adresas: 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629 
Tel. pasiteiravimui: 773-585-9500

2008 m. Švietimo premija –
Reginai Kučienei

LAIMA APANAVIÇIENÈ

JAV LB Švietimo tarybos pir mi -
ninkė Daiva Navickienė spaudai
pranešė, kad Švietimo premija 2008
paskirta buvusiai ilgametei Kris -
tijono Donelaičio aukštesniosios li -
tua nistinės mokyklos Čikagoje moky-
tojai ir inspektorei, ilgametei JAV LB
Švietimo tarybos pirmininkei Regi -
nai Kučienei. Premijos mecenatas –
Lietuvių Fondas.

Prisipažinsiu, man ši žinia, kaip,
manau, ir daugeliui kitų mokytojų,
tikrai maloni. R. Kučienė yra viena
tų, kuri, nepabijojo mus, atvažiavu -
sius iš Lietuvos trečiabangius moky-
tojus, įtraukti į lituanistinių mokyklų
darbą Amerikoje. 

Ne kartą esu buvusi Reginos ir
jau a. a. Viktoro Kučų namuose. Juo -
se vykdavo mokinių rašinių premija -
vimo posėdžiai, buvo redaguojama
,,Eglutė”, iš čia veždavomės knygas
lituanistinėms mokykloms. Mano
didžiam nustebimui jie domė josi ne
tik JAV išleistomis lietuviš komis kny-
gelėmis ir vadovėliais. Tie leidiniai
buvo titaniškas lituanistinių mo -
kyklų mokytojų darbas, deja, dėl
techninių galimybių daugelis jų buvo
neišvaizdūs, nespalvoti. Tai gildė
širdį ne vienam mokytojui. R. Ku -
čienė buvo viena pirmųjų, pradėjusi
ieškoti Lietuvoje vadovėlių, kuriuos
būtų galima pritaikyti lituanistinėms
mokykloms ir kurie savo išvaizda
trauktų mokinių akį ir būtų turinin-
gi. R. ir V. Kučų atvežtos knygos ir
vadovėliai iš Lietuvos greitai atrado
savo vietą mokyklų bibliotekose.

Apie R. Kučienės atsidavimą litu-
anistiniam švietimui kalba daugelis
mokytojų ir lituanistinių mokyklų
vadovų. ,,Regina Kučienė – tikra
barbė devyndarbė!”, – rašo rekomen -
da ciniame laiške jos buvusi mokinė
Vida Brazaitytė, kurią R. Kučienė
taip pat įtraukė į lituanistinio švieti-
mo darbą. – Jos literatūros pamokos
buvo įdomios, turtingos, įvairios. Sa -
vo mokinius pratino interpretuoti
įvai rių rašytojų kūrinius, su motiniš-
ka šiluma ir švelniu paskatinimu mo -
kė rašyti literatūrines temas, nuolat
skatino mokinius dalyvauti įvairiuo -
se konkursuose. Įgytos žinios man li -
ko iki šių dienų. Mokytoją Reginą
Ku čienę gerbiu už jos pasišventimą
lietuviškam švietimui išeivijoje ir esu
dėkinga, kad mane įtraukė į darbą
lie  tuviškuose dirvonuose”.

Kai sužinai, ką nuveikė ši mo -
teris, stebiesi, kada ji dar turėjo laiko

na mams (Regina – gera šeimininkė,
jos pyragų skanumu ne kartą man
pa čiai teko įsitikinti), šeimai, vai -
kams, anūkams!

Regina Parulytė-Kučienė savo il -
gametį švietimo darbą pradėjo K.
Donelaičio lituanistinėje mokykloje
nuo klasės globėjos, vėliau tapo tėvų
komiteto pirmininke. Aštuoniolika
metų dėstė istoriją ir literatūrą
aukštesniojoje mokykloje, keturiolika
metų redagavo mokyklos metraštį.
Buvo mokyklų inspektorė. Buvęs JAV
LB Švietimo tarybos pirmininkas dr.
Jonas Račkauskas, pastebėjęs R. Ku -
čienės gabumus, darbštumą ir patrio -
tiškumą, pakvietė ją į tarybą, kurioje
dirbo tautinio auklėjimo skyriaus re -
daktore. Ji paruošė mokymosi prie -
mo  nes: knygeles ,,Partizanai”, ,,Pė -
dos mirties zonoje”, ,,Aušra”; plaka-
tus ,,Lietuvos himnas”, ,,Varpas”,
,,Vy  tis”; aplankus knygoms ir sąsiu-
viniams; trižiedžius; autografams
rink ti knygutę ,,Prisimink mane”.  

Negalima nepaminėti jos milži -
niško įnašo JAV lituanistinių mokyk-
lų programų tobulinime. Perėmusi ir
dvylika metų (1988–2000) vadovavu -
si JAV LB Švietimo tarybai, ji vykdė
mokyklinių programų reformą, papil -
dė mokyklinių knygų sąrašus įvairio -
mis priemonėmis (darbo knygelėmis,
žodynais ir t.t.), rinko medžiagą nau-
jiems skaitinių vadovėliams. 

Po Lietuvos Nepriklausomybės
atgavimo glaudžiai bendradarbiavo
su švietimo įstaigomis Lietuvoje, kad
išeivijos lietuviukai galėtų įsigyti
lietuviškas pasakėlių garsiajuostes,
filmukus, įvairias skaitymo ir moky-
mosi knygas. Dar spėjo redaguoti
laikraštėlį vaikams ,,Eglutė”, R.
Kučienė šeše rius metus (1997–2003)
pirmininkavo Pasaulio Lietuvių Ben -
d ruomenės Švietimo komisijai.

O kur dar organizuojami moky-
tojų tobulinimosi kursai Dainavoje,
kur mokytojų konferencijų rengimas,
rūpinimasis ne tik mokyklomis JAV,
bet ir kitomis lituanistinėmis mokyk-
lomis už Lietuvos ribų bei rengiami
mokinių rašinių kon kursai. Argi vis -
ką išvardinsi?! 

R. Kučienė ir šiomis dienomis do -
misi lituanistinėmis mokyklomis.
Prieš pusmetį aplankiau R. Kučienę.
Mane ji išlydėjo su dovanomis Čika-
gos lituanistinei mokyklai – įdavė
didelį ryšulį su Lietuvoje leistais stalo
žaidimais ir spal vingomis pasakų
kny gelėmis.

Sveikiname R. Kučienę su ap do -
vanojimu ir linkime jai  geros svei -
katos. 

Regina Kučienė savo namuose, kurie buvo tapę centrine lietuviško švieti-
mo įstaiga.                                                                                 Viktoro Kučo nuotr.

Muziejaus prezidento anūkė – tarp jojikių 
B. Obama inauguraciniame parade

Lietuvių kultūros muziejaus Či -
ka goje steigėjo ir prezidento Stanley
Balzeko, Jr. anūkė Irena Balzekas
kartu su šimtu kitų Culver Academy
mokinių dalyvaus Barack Obama
inauguraciniame parade Washington,
DC sausio 20 dieną. 

Šešiolikmetė Irena Balzekas mo -
ky tis Culver Academy pradėjo prieš
po rą metų, o jodinėti – tik pernai ru -
denį. Tapti jojikių būrio nare nebuvo
labai lengva ir pasisekė ne iš pirmo
karto. Prieš tai teko nemažai pasi -
mokyti ir padirbėti arklidėse, tačiau
dabar mergina džiaugiasi turėsianti
progą tapti istorijos liudininke. Juk
ne tiek daug šalies vienuoliktokų
dalyvaus inauguraciniame parade, o

Culver Academy jojikių būrys parado
metu prajos visai netoli naujojo prezi-
dento. Paradui ruošiamasi gana in -
tensyviai – merginos jodinėja tris-ke -
turis kartus per savaitę. Inaugu -
racijos dieną jojikių būrys kelsis 4
val. r., o ant arklių praleis apie dvi su
puse valandos – šiek tiek ilgiau, nei
įprastų treniruočių metu. 

Norą dalyvauti B. Obama inau-
guraciniame parade pareiškė daugiau
nei 1,300 šalies institucijų ir organi-
zacijų. Pakviestos buvo tik 49, tarp
kurių buvo ir Culver Academy. 

Karilė Vaitkutė
,,The Lithuanian Museum

Review” redaktorė

Nuotraukoje iš kairės: Culver akademijos vienuoliktokės Irena Balzekas,
Tayler Ferguson, Emma Ost ir Ali Davidge. 

Nuotrauka iš Irenos Balzekas asmeninio albumo 

Lietuvoje, kaip krikščioniškame
krašte, yra nemažai bažnytinio meno
paminklų, pradedant nuo gotikos lai -
kotarpio. Albume aprašomi stebuk-
lais ir malonėmis pagarsėję Šven -
čiau siosios Mergelės Marijos bei
kenčiančio Kristaus Išganytojo at -
vaiz dai, žymiausios krikščionių šven-
tovės – Trakų, Aušros Vartų, Šiluvos,
Žemaičių Kalvarijos, Tytuvėnų, Pa -
žaislio, Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir
Pauliaus bažnyčios, Vilniaus arkika -
tedros Šv. Kazimiero koplyčia. Čia
rasite daug sakralinio meno pamink -
lų fotografijų.

Bažnyčios per amžius yra sukau-
pusios daug sakralinio meno verty-
bių, kurios skirtos šlovinti Dievui. Sak-
ralinės vertybės dėl specifinės pa s -
kirties – tiesioginio dalyvavimo li tur -
gijoje – vadinamos bažnytiniu me nu.

Leidinyje pristatoma dalis bran-
giausių Lietuvai savo sakralinėmis ir
meninėmis vertėmis bažnytinio pa -
vel do objektų. Be šių kūrinių sunku
būtų apsieiti rengiant tiek Lietuvos
bažnytinio meno istoriją, tiek religi -
nės kultūros istoriją. Išskiriant ver -
tingiausius bei svarbiausius bažny-
tinio meno kūrinius atsižvelgiama
pirmiausia ne į jų meninę, o į sakrali -
nę vertę. Taip pat atrenkant svar-
biausius bažnytinio meno kūrinius
siekiama parodyti jų pobūdžio įvai -
rovę, vertinamas pačių objektų išliki-

mo ar paplitimo mastas. Pristatomi
skirtingos apimties ir vidinio turinio
objektai atspindi daugiasluoksnio
baž nytinio paveldo įvairovę.

Leidinys skiriamas jaunimui ir
visiems, kurie domisi Lietuvos baž -
nytinio meno tradicijomis ir kultūros
paveldu. Iliustracijas parinko dr.
Rima Valinčiūtė.

Bernardinai.lt

Knygą galite nusipirkti ,,Drau-
go” knygynėlyje. Kaina  — 17 dol.
Knygą galima įsigyti paštu, pride-
dant 10,25 proc. mokestį, užsisakant
IL valstijoje. Persiuntimo kaina – 5
dol. Per siunčiant daugiau knygų, už
kiek vieną papildomai siunčiamą
knygą – 2.5 dol. siuntimo mokestis.
Prieš perkant prašome paskambinti
admi nistracijai tel. 773-585-9500. 

,,Lietuvos bažnytinis menas”
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• Patogioje vietoje tarp Çikagos ir
Lemonto

•10 minuçiû nuo Õv. Kazimiero 
lietuviû kapiniû

11028 S. Southwest Hwy.
Palos Hills, Illinois

(708)974-4410

FUNERAL HOME

Palos-Gaidas

SERVING LITHUANIAN COMMUNITIES
SINCE 1916 

9236 S. ROBERTS RD
HICKORY HILLS 

ALL PHONES 1-708-430-5700
OTHER LOCATIONS AVAILABLE IN CHICAGO 

& ALL SUBURBS

LACK & SONS
(LACKAVICIUS) 

Funeral Home’s

,,Still Proudly Serving Lithuanian Families”

HILLS
FUNERAL HOME

(Frank Leonard Bukauskas & Son — Directors)
10201 S. Roberts Rd.
Palos Hills, IL 60465

Other Locations Available
(708) 598-5880

“Formerly of Roseland”     “Family Owned & Operated”

PETKUS & SON
FUNERAL DIRECTORS

BRIGHTON PARK 4330 S. CALIFORNIA
SUMMIT, 7300 W. ARCHER AVE. 

CICERO 5940 W. 35 ST.
LEMONT, 12401 S. ARCHER AVE. (& DERBY RD.) 

EVERGREEN PARK, 2929 W. 87 ST.
TINLEY PARK, 16600 S. OAK PARK AVE.

ALL PHONES
NATIONWIDE TOLL FREE (nemokamas) 

Tel. 1-800-994-7600
www.petkusfuneralhomes.com

GAIDAS - DAIMID 
LAIDOJIMO NAMÛ DIREKTORIAI

jau daug metû teikia pagarbû patarnavimâ liùdesio valandoje. Jû
laidojimo namai yra Çikagoje ir priemiesçiuose, 

kiekvienam lengvai pasiekiami.
Atliekame ir kùno sudeginimo (cremation) patarnavimus.

GERALD F. DAIMID — 
nepriklausomas direktorius

4330 So. California Ave, Chicago, IL 60632   

1-773-523-0440;     1-708-873-0500

Always with FlowersAlways with Flowers Atributikos pokyliams
nuoma, pristatymas JAV,

Lietuvoje ir visame
pasaulyje

Tel. 630 257 0339
1138 B  State St., Lemont, IL
www.alwayswithflowers.com

teleflora
FTD

VIENERIŲ METŲ MIRTIES SUKAKTIS

A † A
BRONĖ NAINIENĖ

Jau praėjo vieneri metai, kai pra-
radom vėžio iškankintą brangią mamytę,
žmoną, močiutę ir nepakeičiamą mums
asmenybę.

A. a. Bronė iškeliavo amžinybėn 2008 m. sausio 20 d. Gyvenimas
Dievo akivaizdoje jai tikrai lengvesnis, o mums liūdnesnis ir daug
tuštesnis. Jos esame pasiilgę ir kasdien prisimename jos gerumą ir
švelnumą. Ji mylėjo savo šeimą, džiaugėsi ir gerbė savo draugus.

Nuoširdžiai prašom prisiminti a. a. Bronę  ir pasimelsti už ją.
Jos atminimui  Regina ir Rimas  Griškeliai užprašė šv. Mišias Pal.

Jurgio Matulaičio misijoje sekmadienį, 2009 m. sausio 18 d. 9 val. r.
Šv. Mišios taip pat bus aukojamos misijoje antradienį, 2009 m.

sausio 20 d. 8 v. r.
Ačiū visiems, kurie esate a. a. mamytę prisiminę savo maldose ir

ačiū už jūsų maldas prisimenant šią liūdną vienerių metų sukaktį.

Nuliūdusi šeima

A † A
VYTAUTUI BILDUŠUI

išėjus į Viešpaties Amžino poilsio namus, didžiame liū-
desyje likusiai žmonai BRONEI, dukroms VILIJAI ir
LINAI su šeimomis, broliui LEONUI, jo žmonai LAIMU-
TEI, jų dukrai INDREI ir jos šeimai, jų sūnums RIMUI
ir LINUI su šeimomis bei visiems giminėms ir artimie-
siems reiškiame nuoširdžią užuojautą ir dalinamės šios
didžios netekties skausmu.

Ilsėkis ramybėje, mielas Vytautai.

Jonas, Vanda Stankai ir šeima

A † A
ADOLFINA KAVALIŪNIENĖ

KYBARTAITĖ

Mirė 2009 m. sausio 15 d.
Gyveno Čikagoje, Marquette Park apylinkėje.
Nuliūdę liko: sūnus Vytautas su žmona Virgnia, vaikai Mykolas

ir Vincas; žentas William Fountas ir vaikai Julytė, Steponas, Katry-
tė; sesuo Birutė Ignatavičienė su šeima Kanadoje, broliai Juozas Ky-
bartas, Vladas Kybartas ir Aleksas Kibartas su šeimomis.

A. a. Adolfina buvo žmona a. a. Juozo, mama a. a. Nijolės  Fountas.
Velionė bus pašarvota pirmadienį, sausio 19 d. nuo 3 v. p. p. iki

9 val. vakaro Petkus Lemont laidojimo namuose, 12401 S. Archer
Ave. (arti Derby Rd.), Lemont.

Pašarvota bus ir trečiadienį, sausio 21 d. nuo 9:30 iki 10:30 val.
ryto Švč. M. Marijos Gimimo bažnyčioje, kurioje 10:30 val. ryto bus
aukojamos šv. Mišios. Po šv. Mišių a. a. Adolfina bus palaidota Šv.
Kazimiero lietuvių kapinėse.

Vietoj gėlių prašom aukoti  American Cancer Society.
Nuoširdžiai kviečiame gimines, draugus ir pažįstamus dalyvau-

ti laidotuvėse.
Liūdinti šeima

Laidot. direkt. Donald M. Petkus, tel. 800-994-7600 arba
www.petkusfuneralhomes.com

A † A
VYTAUTUI BILDUŠUI

mirus, gilią užuojautą reiškiame žmonai BRONEI,
broliui LEONUI, velionio dukroms LINAI ir VILIJAI,
jų šeimoms bei giminėms ir kartu liūdime netekę mie-
lo kolegos.

Buvę Pabaltijo universiteto auklėtiniai
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�Sausio 18 d., sekmadienį, 12
val. p. p. Šaulių namuose, 2417 W.
43rd Street, Chicago, Vytauto Di -
džiojo šaulių rinktinės šauliai ruošia
pasilinksminimą. Bus maisto, veiks
baras, galėsite pašokti. Kviečiame vi -
sus linksmai praleisti žiemos popietę.
Tel. pasiteiravimui: 773-434-3713.

�Aktorė Audrė Budrytė kviečia į
TUTA Theatre, Storefront Theater,
(66 East Randolph St., Chicago), kur
sausio 22 d., 7:30 val. v. įvyks  reži -
sierių Luda Lopatina ir Zjelko Djukic
spektaklio ,,Maria’s Field” (autorius
Oleg Bogajev) premjera. Tai pjesė
apie tris 100-metes moteris, kurios iš -
vyksta į kelionę pasitikti savo vyrų,
grįžusių iš karo. Pjesėje kalbama apie
Antrąjį pasaulinį karą, o pjesės veik -
smas vyksta šiomis dienomis. Spek -
taklius taip pat bus galima pamatyti
sausio 22 d. – vasario 22 d. (ketvir -
tadieniais, penktadieniais, šešta die-
niais 7:30 val. v. ir sekmadieniais 3
val. p. p. Sausio 23 d. po spektaklio –
su si tikimas su dramaturgu Oleg Bo -
gajev. Bilietus (kaina 25 dol.; stu den -
tams ir pensininkams –  20 dol., 10
žmo nių ar didesnei grupei – 18 dol.
asmeniui) galite įsigyti: tel.: 312-742-
8497; www.dcatheater.org arba

www.tutato.com

�Vilniaus styginio kvarteto ir
pianisto Dainiaus Vaičekonio  koncer-
tas vyks šeštadienį, 2009 m. sausio 24
d., 6 val. v. Lietuvių dailės muziejuje,
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Visus maloniai kviečia Lie tuvos vai-
kų globos būrelis ,,Saulutė”.

�Waukegan-Lake County Lietu -
vių Bendruomenė sausio 25 d. 2 val.
p. p. kviečia muzikos mylėtojus į
Vilniaus styginio kvarteto ir pianisto
Dainiaus Vaičekonio  koncertą, kuris
vyks Libertyville Civic Center.

�Sausio 25 d., sekmadienį, Pa-
sau lio lietuvių centro Didžiojoje salė-
je, Lemonte, vyks organizacijos ,,Vai -
ko vartai į mokslą” kasmetiniai ,,Der -
liaus pietūs”. Pradžia 12:30 val. p. p.,

po šv. Mišių.

��FSS Čikagos skyriaus sueiga
įvyks š. m. vasario 8 d. 12:30 val. p. p.
Pasaulio lietuvių centre, Lemonte.
Sueigoje minėsime Nepriklausomy-
bės šventę. Kalbės filisteris Vytenis
Kirvelaitis. Bus vaišės.

�Kovo 8 d., sekmadienį, 3 val. p.
p. Harris Theater (Čikagos miesto
centre) vyks Lietuvių meno ansam-
blio ,,Dainava” ir pianistų Sonatos ir
Roko Zubovų koncertas, skirtas Lie -
tuvos tūkstantmečio paminėjimui.
Koncertą ruošia LR gen. konsulatas
Čikagoje ir Lie tuvių meno ansamblis
,,Dai nava”.

�Lietuvos vardo 1000-čio pami -
nėjimui New Haven Lietuvių Bend -
ruomenė sausio 29 dieną, ketvirta-
dienį, 7 val. v. Spring Glen bažnyčio-
je, 1825 Whitney Ave., Hamden,
Connecticut ruošia Vilniaus styginių
kvar teto koncertą. Programoje: Franz
Schu bert, lietuvių kompozitoriaus
Osvaldo Balakausko ir Maurice  Ra-
vel kūriniai. Įėjimo auka – 15 dol. 

�Vasario 15 d., sekmadienį, nuo
3 val. p. p. iki 11 val. v. – pasislidi -
nėjimas Wilmot, WI.  Informacija tel.:
847-362-8675.

�ALT’o skyrius Lake County, IN,
East Chicago, IN Lietuvių Bend ruo -
menė ir Lietuvos Vyčių 82 kuopa va -
sario 22 d. ruošia Lietuvos nepriklau-
somybės dienos minėjimą, kuris vyks:
The American Legion Post 430, 7430
Broadway, Merrillville, IN 46410.
Ren kamės 12 val. p. p. Prog ramos
pra džia – 1 val. p. p. Muzikinę prog -
ra mą atliks Rimas Pumputis. Kai na –
12.50 dol. asmeniui. Norin čius da ly -
vauti prašome iki vasario 11 d. pra -
nešti  Birutei Vilutienei tel.: 219-322-
4533 arba Joannai Rudzevičius tel.:
219-884-2220. Maloniai visus kviečia -
me dalyvauti.  

ČČIIKKAAGGOOJJEE IIRR AAPPYYLLIINNKKĖĖSSEE

SKELBIMAI

Advokatas
Vytenis Lietuvninkas

4536 W. 63 Street
Chicago, IL 60629

(Skersai gatvès nuo „Draugo”)
Tel. 773-284-0100.

Tel. 630-257-0200, Lemont, IL

Advokatas 
Jonas Gibaitis
30 metû darbo patirtis

6247 S. Kedzie Avenue
Chicago, IL 60629
Tel. 773-776-8700

Toll free 24 hr. 888-776-6742
Darbo val. nuo 8:30 v.r. iki 5 v.p.p.
Õeõtad. 8:30 v.r. iki 12:30 v.p.p.

www.johngibaitis.com
gibaitis@aol.com

IIÕÕ AARRTTII IIRR TTOOLLII ......

DRAUGO FONDAS
4545 WEST 63rd STREET

CHICAGO, IL 60629
Tel.: 773-585-9500

2009 m. NAUJI ĮNAŠAI DRAUGO FONDE

,,Draugo” šimtmečio proga rengiamas istorinis leidinys apie
dienraščio gyvavimą per visą šimtmetį. Leidinys bus gausiai ilius-
truotas dienraščio gyvenimo įvykiais. Leidinį galima užsiprenumeruoti iš
anksto, atsiunčiant 35 dol. Vėliau leidinys bus brangesnis. Čekį rašyti
,,Draugas” ir siųsti administracijai adresu: 4545 W. 63rd Street, Chicago,
IL 60629, pažymėti leidinio prenumerata ar auka knygai.  Visų aukotojų
pavardės bus įrašytos knygoje.

NAUJI METAI – NAUJI ĮNAŠAI
Draugo fondas (DF) pradeda še -

šioliktuosius veiklos metus. Draugo
fondo taryba svei kina visus DF gar-
bės narius, na rius ir rėmėjus bei vi -
sus ,,Draugo” skaitytojus su Naujai -
siais metais. Visiems linkime geriau-
sios sveikatos, sėkmės įgyvendinant
sa vuosius pla nus ir darnios veiklos
išlaikant lietuvybę išeivijoje.

Praėjusiais metais atšventėme
Draugo fondo penkiolikos metų su -
kaktį. Pavasario ir rudens vajai at ne -
šė 50,000 dolerių.  Draugo fondas pa -
rėmė dienraščio leidybą 45,000 dol.
Ho norarams išmokėta 32,000 dol.
Tenka pabrėžti, kad Draugo fondą
pa lietė biržos akcijų kritimas.  Fondo

augimas vyko senųjų DF narių ir rė -
mė jų pastangomis. Į DF rėmėjų gre-
tas įsijungė vos de vyni nauji aukoto-
jai. Tik Drau  go fondo dėka dienraštis
sulau ks šimtmečio. 

2009 metai ,,Draugui” labai svar-
būs. Ar ,,Draugo” sumanytojai ir įkū -
rėjai tikėjo, kad jų įsteigtas laikraštis
sulauks šimto metų?  Draugo fondas
buvo įkurtas sumanytojo kun. Vik -
toro Rimšelio ir DF ugdytojo darb š -
taus tarybos pirmininko Broniaus
Juo delio. Turime Draugo fondą ir
,,Draugo” dienraštį.  Tik išlaikydami
savąją spaudą ir kartu dirbdami gali -
me tikėtis, kad mes išlaikysime lietu-
vybę.

Su 1,000 dolerių:
Dr. Mindaugas ir dr. Austė Vy -

gan tai, garbės nariai, iš viso 4,000
dol., Winnetka, IL

Su 300 dolerių:
Dr. Mary Z. Daugėla, nauja narė,

iš viso 300 dol., Washington, DC
Su 200 dolerių:
Stefa Šidlauskienė, garbės na -

rė, iš viso 1,020 dol., Oak Lawn, IL
Jurgis ir Jūratė Augius, nauji na -

riai, iš viso 200 dol., Oak Brook, IL
Egidijus Einoris, naujas narys, iš

viso 200 dol., Chicago, IL
Su 100 dolerių:
Leonas ir Sigita Tomkai skiria

100 dol. a. a. prelato Jono Kučingio,
gar bės nario, šimtmečio proga. Pre -
lato J. Kučingio įnašas iš viso 6,700
dol., Los Angeles, CA

Marija Vaitkienė, garbės narė,
iš viso 3,000 dol., Belleville, IL

Juozas Vidžiūnas, garbės na -
rys, iš viso 1,350 dol., Tuscan, AZ

Romas ir Birutė Viskantai, gar-
bės nariai, iš viso 1,200 dol., W. La -
fayette, IN

Jurgis ir Roma Štuopiai, iš viso
300 dol., Sharon, MA

Dr. Rimgaudas ir Joan Nemickai,
iš viso 100 dol., Chicago, IL

Romualdas Veitas, iš viso 100 dol.,
Milton, MA

Mary Jablonskis, iš viso 450 dol.,
Westchester, IL

Su 50 dolerių:
Vytautas Petrulis, iš viso 650

dol., Franklin, MI
Su 25 doleriais:
William Wisnauskas, iš viso 50

dol., Gardner, MA

DF taryba nuoširdžiai dėkoja vi-
siems aukotojams. 

Rengiamas ketvirtasis 
Nacionalinio diktanto konkursas

Savaitraštis „Atgimimas”, LR
Už sienio reikalų ministerija, Lietu -
vos nacionalinis radijas ir televizija
bei kiti renginio globėjai kviečia Lie -
tuvos gyventojus, po pasaulį išsi-
barsčiusius lietuvius ir visus lietuvių
kalbos mylėtojus dalyvauti ketvirta-
jame Nacionalinio diktanto konkur -
se. Kaip ir praėjusiais metais svar-
biausia konkurso sąlyga – diktantas
turi būti rašomas visose valstybėse
tuo pačiu metu. 

Atsiliepdamas į gautus pasiūly-
mus, LR Generalinis konsulatas Či -
ka goje Nacionalinio diktanto rašymą
rengia Pasaulio lietuvių centre, Le -
monte, adresu: 14911 127th Street,
Lemont, IL 60439. Rašymo laikas –
sau sio 24 d., šeštadienis, 11 valanda

ryto Lietuvos laiku (3 valanda nak-
ties Čikagos laiku). Bus varžomasi
dėl raštingiausio užsienyje gyvenan -
čio lietuvio vardo. Visus norinčius da -
lyvauti kviečiame registruotis iki
sau sio 21 dienos skambinant LR Ge -
neralinio konsulato Čikagoje telefonu
312-397-0382, ext. 204 arba rašant el.
paštu agne@ltconschi.org. Regist -
ruo  jantis prašome nurodyti savo
vardą, pavardę, adresą, telefono nu -
merį ir el. pašto adresą. 

Daugiau informacijos apie Na cio -
nalinio diktanto konkursą galite rasti
LR Užsienio reikalų ministerijos in -
ter netinėje svetainėje www.urm.lt

LR Generalinio konsulato
Čikagoje info

• „Saulutė”, Lietuvos vaikų
glo bos būrelis dėkoja už aukas padėti
našlaičiams ir beglobiams su negalia
vaikams, daugiavaikėms šeimoms bei
studentams Lietuvoje. Aukojo: dr.
Paul ir Carol Karazija $300 a. a. Ni -
jolės Banienės atminimui; Lietuvių
fon das $100; Henrikas ir Ilona Lau-

ciai $360 berniuko metinei paramai;
Henry Carlson Jr. $918 vaikų onko-
loginei programai. Labai ačiū. „Sau-
lutė” (Sunlight Orphan Aid), 414
Freehauf  St., Lemont, IL 60439,
tel. (630) 243-7275 arba (630) 243-
6435.

Advokatas
DARIUS R. DIRMANTAS
Vairavimo ir Kriminaliniû Teisiû

Specialistas. 
Raõtinès Çikagoje ir Woodridge.
Tel. 877-Gynejas arba 

877-496-3527
Valandos pagal susitarimâ

Advokatas
GINTARAS P. ÇEPÈNAS

6436 S.Pulaski Rd., 
Chicago, IL 60629
Tel. 773-582-4500

Valandos pagal susitarimâNamams pirkti paskolos
duodamos mañais mènesiniais
îmokèjimais ir prieinamais
nuoõimçiais. Kreipkitès î
Mutual Federal Savings,
2212 West Cermak Road.
Tel. (773) 847-7747.

D È M E S I O !   Neseniai atvykote, ieõkote darbo ar buto, 
taçiau skelbtis laikraõtyje brangiai kainuoja? Ne bèda! 

,,DRAUGAS” jùsû skelbimâ iõspausdins nemokamai. 
Tereikia paskambinti tel. 773-585-9500.


